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Gratis verspreiding v. 2300 exempl.
Advcrtentiën van 1-6 regels f 1.25. Bij

elke regel meer f 0.20.
Bij abonnement speciaal tarief.

Gebouw „CENTRAAL" - Stationsplein
Dir. GEBR. KOPER.

•

Zaterdag 27, Maandag 29, Dinsdag 30
Augustus iederen avond 8.15 uur.

3
van het buitengewoon Amerikaansche film-
werk der First National Picture, in het genre
door ons van deze zomer gebracht De Zoon
van den Sheik, doch veel grootscher van
opzet, getiteld:

Het prachtfilmwerk van den regisseur
EDWIN CAREWE naar de bekende
Amerik. novelle van LOUISE GERARD.

A SON OF THE SAHARA.
Het is een boeiende liefdes-roman, opgenomen in
Algiers..... Prachtige Oostersche paleizen... .
Arabische Sheiks.... Harem-interieurs.... Slaven'
markten enz.
Het is een liefdesroman tusschen een Arabische
Sheik en een Europeesch meisje.
In de hoofdrollen:

BERT LYTELL en CLAIRE WINDSOR.
Werd met enorm succes in Theater Tuschinsky

te Amsterdam vertoond.

PRIJZEN DER PLAATSEN:

£0.50 ~ f 0.75 f l- f 1.25

Plaatsbespreking vanaf heden in Signrenmagazijn
GEBR. KOPER, Stationsplein.

25 ORKE2SYS3M &

The Happy Band en
The Central Players.

Groot Dansfeest
(zie de strooibiljetten).

Wij hebben
voor de komende' donkere
avonden ontvangen een partij
prachtige Carbidlantaarns,
Solar- en Miller lampen,
V. T., Bosch en Nordlicht
electr. lampen tegen con-
curreerende prijzen

Komt U ze eens zien!
Agent :

Simplex en Ned.Kroon-Rij wielen

Zandvoortsche Rijwielhandel
«J. A. BAl/TE

Kerkplein 2
: Tel. 138. :

Het adres voor prima reparatiën.

Eerste
Zandvoortsche Drogisterij
C L Ö TT I K,

Fa. van Ingen
Haltestraat 23 - Tel. 197

en

Pa bracht met de kleine Jantje
aan de Artis een bezoek.

Al de dieren kende het klantje,
uit zijn mooie prentenboek.

Olifanten, Leeuwen, Tijgers,
heel den Papegaaienlaan.

En dicht bij de Blauwe Reigers
zag hij een Gazelle staan.

Vader, kijk eens! een Gazelle!
Weet U, hoe of ik dat weet?

Zal ik II dat eens vertellen?
Van die fiets die ook 200 heet.

Want die fiets is om zijn snelheid
en zijn sierlijkheid beroemd.

Daarom heeft men de Gazelle
Naar dit rijwielmerk genoemd.

„HetGazelieHuis"
C. VflN DE GEER,

Gr. Krocht 20 - Tel. 18

Kerkdienst.
Ned. Hervormde Kerk.

Zondag 28 Aug. v.m, 10 u.
Ds. A. K. Straatsma.

Bel op 224
voor gesloten- of open

Garage „RIMKO" - Oranjestr. 2
REPARATIE - STALLING - TENNISBANEN.

Grootste Garage ter plaatse. - Dag en nacht geopend.
CITROEN - Official Dealer - FORD.

Maison „De Nouveaoté" |
H A L T E S T R A A T 3.

Wegens vergevorderd Seizoen

RESTANTEN OPRUIMING,
tegen zeer voordeelige prijzen

in OVERHEMDEN. DASSEN. HOEDEN, PETTEN, enz.

LOGEERBELASTING.
In de Zandv. Courant lezen wij hieromtrent een

stukje van den heer Klein, en gelooven wij ook niet
dat een logeerbelasting de reddende engel zou zijn,
terwijl het ook onbillijk is dat alleen Hotei- en Pen-
siongasten zouden moeten betalen, zooals oak in ge-
noemd stuk is aangegeven.

Hierdoor krijgt men dat Hotel-en Pensiongasten daar-
voor niet een privéwoning gaan betrekken, want daar-
voor zou het eventueel te betalen bedrag te gering
zijn, doch zij zouden eenvoudig wat verder rijden en
een Hotel of Pension in een andere badplaats nemen.

Dat de opbrengst bij onze oostelijke buren vooi
plantsoenen, wegen en amusementen gebruikt wordt,
wat hier niet het geval zou zijn, is niet zoo erg en
zou hier ook kunnen. Immers de duinbeplanting heeft
dit jaar de Gemeente 5 a 6000 gulden gekost en zou
dit uit de opbrengst bestreden kunnen worden en
meer dergelijke zaken zouden daardoor gedekt kunnen
worden, zoodat het niet behoeft te neeten dat de lo-
geerbelasting geheven wordt om de begrooting sluitend
te maken.

Een bezwaar is, zooals de heer Klein schrijft, dat
het te Zandvoort alléén zou bestaan, en een bespre-
king met andere hoofden van badplaatsen om het
algemeen ingevoerd te krijgen, heeft o.i. geen kans
van slagen, omdat andere badplaatsen, al hebben die
hetzelfde weer, er toch niet zoo slecht voor staan als
Zandvoort.

HET TELEFOONNUMMER VAN ZANDVOORT

VOOR EEN LUXE=, GESLOTEN OF OPEN

AUTO MET CHAUFFEUR IN GRIJZE LIVREI

EERSTE NEDERLANDSGHE AUTO ASSOCIATIE
S T A T I O N S P L E I N 5A en 6



Zandvoort's Weekblad „Zee en Duin".

De oorzaken dat het hier zoo slecht gesteld is met
de finantiën, komt doordat we te groot leven en ge-
leefd hebben, wat men niet aan één persoon moet
wijten, doch is het ons aller schuld, omdat de inwo-
ners van Zandvoort hun afgevaardigden, of beter hun
vertegenwoordigers, naar het Raadhuis zenden, die op
hun beurt Wethouders kiezen, die aan bedoelde ver-
tegenwoordigers voorstellen doen, die zij al of niet
accepteeren.

Het is dus zaak dat elke partij menschen afvaardigt
die voldoende inzicht van zaken hebben om te be-
oordeelen of de voorstellen al of niet in het belang
en ook of ze niet de draagkracht der Gemeente te
boven gaan. Het is geen gemakkelijke taak, doch dat
weet men tevoren en ieder die zich daarvoor beschik-
baar stelt moet ook dan de noodige capaciteiten be-
zitten, zoo niet, laat zoo iemand zich niet op den
voorgrond stellen, want hij zal niets dan ontevreden-
heid wekken. De ontevredenhetd die dan onder de
inwoners meer en meer de overhand krijgt is niet van
allen grond ontbloot. Men moet niet uit het oog ver-
liezen dat er hier zoovelen zijn die niet dan met hard
werken en ontberingen, vrijwillig of gedwongen, hun
belasting betalen en is het voor zulke hard om aan
te zien dat het geld, hetgeen zij met moeite bij elkaar
gebracht hebben, in weelde wordt omgezet.

Dan volgen de middenstanders, die er beter aan toe
zouden zijn indien hun niet alles werd toegeschoven
waarmede men anders geen weg weet, want ontegen-
zeggelijk zijn de lasten die de middenstand te dragen
heeft, te zwaar.

Prof. Aalberse heeft ter gelegenheid van het jubileum
van den Middenstandsbond gezegd zooais wij in de
Telegraaf lezen: „Wat door den Middenstandsbond in
de 25 jaar van zijn bestaan, direct en indirect werd
verricht en gewrocht, is in den ruimsten en volsten
zin des woords een zegen geweest voor den midden-
stand en daardoor een zegen voor Nederland.

Hij noemde verder de middenstand een waardevol
element en een onmisbaren schakel in de keten der
maatschappelijke verhoudingen".

A* J* FEIJt Fotograaf Duinweg 7
Weet U dat elke gewenschte opname
ook bij U aan huis gemaakt wordt?

Voor Vereenigingen, Orkesten enz. spec. prijzen.
STRANDOPNAMEN ~ VERGROOTINGEN - LIJSTEN.

Wanneer wij nu bij ons thuis een waardevol stuk
hebben, zal niemand dit op een gevaarlijke plaats
zetten, waar de kans groot is dat het breekt, zoo ook
de middenstand waarop de geheele Maatschappij drijft
in heel Nederland, dat is in elke stad, in elk dorp
op zichzelf, deze mag niet op een plaats komen te
staan dat er kans is dat ze in stukken valt en dat
wordt hier te Zandvoort gedaan.

De bestaande en nog komende belastingen, komen
niet op de bezittenden, noch op de niet-bezittenden,
doch alleen de middenstand wordt daarmede tot kra-
kens toe beiast.

Het is heel moeilijk om uit den nood te komen,
doch na de verlichting die wij door een fout in de
administratie gekregen hebben, is het zaak eens kalm
te beraden hoe men op de zachtste manier aan meer
inkomsten kan komen Herclassificatie personeele be-
lasting waardoor de inwoners een flink bedrag aan
het Rijk minder te betalen hebben. Voor hetgeen de
Gemeente er door verliest, een lichte straatbelasting
die desnoods wat boven het bedrag komt dan dat ze
schade heeft; de rioolbelasting laten blijven, de meeste
menschen betalen liever twee kleine belastingen, dan
één groote.

Aannemende dat het kampeeren er door komt, een
kleine heffing voor het plaatsen van tenten, wat billijk
is, omdat de Gemeente voor toezicht te zorgen heeft.
Bezitters van huizen die daarvan alleen de zomer-
maanden gebruik maken en dan voor het overige deel
van het jaar aan de goede zorgen der Gemeente over-
laten, dat zij voor het toezicht flink betalen, omdat zij
alleen de lusten doch niet de lasten van Zandvoort
dragen (dit laatste kan geen belasting zijn, omdat het
alleen enkelen treft). En zoo zijn er door eenige vin-
dingrijkbaren nog enkele andere aan toe te voegen.

Vervolg Kerkdienst.
Geref. Kerk (b. h. verb).

10 u. v.m. en 5 u. n.m.
Ds. H. Kuiper van Grand
Rapids.
Zandv. Kring, Godsd. Leven

Brugstr. 15
10.30 u. v.m. Ds. N. Padt.
12 u. Dienst m. k. v. 5-13 j.
Religieuze Kring, Eikenlaan

Aerdenhout.
Zondag 4 Sept. 10'/2 uur,
Ds. G. Posthumus Meijes,
Em. Pred , Ellecom.
Evangelisatie Samenkomst
in „Ons Huis", Kosterstr.

Dinsdagavond 8 30 uur.

Geboren: Hanny Marie,
dochter van F. N. Vollers
en J. E. Marselje.

Gehuwd: S. Franken en
E. M. .Meijer; B. van Rijn
en H. A. Konijn.

Wegens vertrek
te koop div. Meubelen en
Bedden, te bez. Kostverl.
straat 72 ,vanaf Zondag 28
t/m Dinsdag 30 Aug.

Zit-Slaapkamer
m uitstekend pension, voor
direct aangeb., bul. cond.
Fr. br. lett. F., bur v. d. bl.

MOOIE
H A A R D K A C H E L

te koop aangeboden.
Adres: Leising, Hoogeweg 8

Kachels
te koop gevraagd.

Adres: Leising, Hoogeweg 8

Ernstig gemeend.
Heer, die te Bentveld uit-
staptc, vraagt adres der 2
dames, in avondtram 9,07
uit Haarlem naar Zandvoort,
van j.l. Donderdag.
Fr. br. lett J , bur. v. d. bl.

ü! spheiiing Pension ü!
Voor l Sept. weg. 4EikenStoe-
le/n,2Clubcrapeauds,Tafel,Thee-
kast, alles f 75.-. Kleed f 15.—.

Stationsplein 10, Zandvoort,
boven Café Trianon. Ook Zondag

H.fl.SCHRBaL-ZMl.13
Timmerman.

Verricht a l l e reparatie's,
onderhoud van huizen, bur-
gerwerk. Levert en plaatst
Veiligheidssloten, alles
tegen scherp concurr.prijzen

Uw adres voor

Fie uieescnuuarm
en ndenierswen
is J. G. NUHUIS,

Gr. Krocht 23 - Tel. 370,

Slip en Slap.
Slip. Wel Slap, heb je de laatste zitting van de

ouden Raad bijgewoond?
Slap. Natuurlijk, 't is weer eens iets anders dan

anders, doch ze waren allen nogal gemoedelijk en
best gehumeurd, omdat nu nog juist onder het oude
bestuur een deel van de belastingpenningen terecht
kwamen.

Slip. Ik weet wel dat ik tenminste nooit mijn geld
door de Rijksadministratie zou laten administreeren,
want daar gaat het, zoo zie je me en zoo zie je me niet.

S l ip . Ik vind het ten minste sterk dat ze een kleine
twee ton over het hoofd zien. Er zijn in Nederland
nog meer Gemeenten die krap zitten. Ze moeten ook
maar eens aan de Rijksadministratie schrijven, mis-
schien valt het dan nog mee . . .

S l ip . Wat moet je als Raadslid toch scherp ziend
zijn, om direct te denken, wanneer je grond ruikt, wat
in dit geval het zelfde is als k'oopen, dat je ook de
rechten of troeven in de hand houdt.

Slap. Dat ze dan niet met die Woningbouwveree-
niging ook gedaan hebben.

Slip. Dat hebben ze toch gedaan. Ze hebben alle
azen in de hand.

Slap. Waardoor dan?
Slip. 100 pCt. Gemeente garantie, wat wilt ge nog

meer.
Slap. Neen, dat is waar, 't is voorloopig genoeg.
Sl ip . Ik hoorde dat die Bouwvereeniging ook al

voorloopig bang was voor de f 800.— Straatbelasting,
die zij zou te betalen krijgen.

Slap. Zij zal de eenigste niet zijn, want al wordt
de helft door hier niet-wonenden opgebracht, een feit
is het dat de andere helft hier als het ware van de
menschen losgescheurd moet worden, en menigeen
aan de bekomen wonden zal overlijden.

Wegens Opheffing

Groote U i tverkoop
in liet

Sigarenmagazijn Stationstraat 7
Karel I. Aida, Velasques, Victor Hugo enz. enz.

van 1O voor S'/2 cent.
Ziet de Etalage. Ziet de Etalage.

Slip. Ik geloof ook niet dat die Straatbelasting er
komt, zooals ze voorgesteld wordt. En het is nu een
pracht gelegenheid om met zooveel geld in 't laadje
om eens kalm te bedenken welke belasting nu wel
het beste zal zijn,om in te voeren, die de inwoners
niet treft, doch juist hen die hier bezittingen hebben
zonder in de lasten te deelen.

Slap. Och, er is best nog een modus te vinden om
de hier niet-wonende bezittenden in de kosten, ver-
bonden aan het toezicht van hun bezit, te doen betalen.

Slap. Ja, wanneer ze dat gedaan konden krijgen,
dan zouden door zulke inkomsten de belastingen ook
lager worden en zou er voor die bezitters dus ook
weer animo zijn om er zelf te komen wonen, teneinde
de kosten die ze anders hier te betalen hebben, uit ,
te winnen.

Slap. Wanneer ze het zoover eens konden brengen.
Slip. De afscheidsspeeches liepen ook goed van

stapel. Mevrouw Weenink was de eenigste van de
scheidende raadsleden die niet tegenwoordig was.

Slap. Zeker huiverig om den doodstrijd aan te zien.
Slip. Wat zonde en jammer was het dat het zulk

slecht weer was met het Bloemencorso, het was anders
alles perfect in orde en komt de Zandvoortsche Feest-
commissie alle lof toe.

Slap. Wie had dat nu ook gedacht, de kleintjes
zaten te bibberen van de kou, en dat in de maand
Augustus.

Slip. Niettegenstaande de tegenslag heeft de Com-
missie met Koninginnedag een pracht programma op-
gesteld en hoop ik dat alles zal slagen.

Slap. Ik hoop'het ook, want de laatste indruk blijft
de menschen het meest bij. Saluut, tot ziens.

Slip. Ook zoo, adieu.
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WAARSCH

Wij annonceeren met foto omdat vele
onzer concurrenten van onze naam
misbruik maakten. Op deze wijze zul-
len wij dit in de toekomst ondervangen.

Aangemoedigd door het enorme succes der eerste 8 dagen en op verzoek van de zijde van het
publiek besloot de bekende Amsterdamsche Confectiehandel, de verkoop van de nog aanwezige goede-
ren slechts 8 dagen te verlengen. Is U nog niet wezen zien, hoe verkeerd. De tijd is er niet naar om
in de groote zaken hooge prijzen te betalen, onze massaomzet stelt ons in staat te leveren aan prijzen,
waarover het publiek beweert „zij zijn het voordeeligst". Draalt nu niet langer en blijft niet achter bij
de vele dien reeds kochten, ook zij wisten niet wat er was alvorens gezien te hebben.
Hier geldt: Ik kwam, Ik zag en Ik kocht. Onherroepelijk sluiting Zaterdag 3 Sept, zonder uitstel.
Er zijn nog Costumes, Pantalons, Regenjassen, Werkbroeken, enkele Vesten, Bretels, Dames-Gabardines
en Wiph-Cord Mantels. Alles Etioet weg. Ook de monsters Najaars^ en Winterjassen.

Corpulente Heeren kleeden wij ook. Onze afwerking is gelijk maatwerk. Gaat dus vooral eens zien.
slechts S dagen in „HET HUIS VAN fi£OOF»*JEJS", aan de

Dr. %foti. Jl/Iezgerstr. 13, Zand voor t - Let op» de verkoopuren:
Heden Zaterdag van 10.30 v.m. tot 10 uur n.m.; Zondag van 10.30—2 uur; Maandag en Dinsdag van
10.30—830; Woensdag (Koninginnedag van 10.30—2; Donderdag van 1—8.30; Vrijdag van 10.30—830;
Zaterdag laatste dag van 10.30—10. Zegt het voort! De Arrasterd. Confectienandel.

, Notities van een Zandvoorter.
Dat de storm ook in Augustus hier en daar schade

veroorzaken kan.

Dat de tent aan de Kostverlorenstraat ook niet be-
stand was tegen den winddruk.

Dat een paar lichtpunten reeds dienst doen in de
nieuwe wijk achter de Kostverlorenstraat.

Dat het bloemencorso door de Zandvoortsche Feest-
commissie uitstekend georganiseerd was.

Dat alleen door het slechte weer het mooie ervan
verloren ging, daar het anders schitterend zou zijn
geweest.

Dat niettegenstaande dit alles de leden der Comm.
hun goed humeur behielden, al zouden ze zich in
badcostuum behaagelijker gevoeld hebben.

Dat we een pracht-programma van de Zandvoortsche
Feestcommissie ontvingen (zie in dit blad) wel een
bewijs dat ze den moed er in houden.

Dat we hopen voor allen en inzonderheid voor ge-
noemde Comm., dat het weer hun dien dag gunstig
mag zijn.

Dat het plicht is van den nieuwen Raad, de her-
classificatie Personeele Belasting ter hand te nemen.

Dat het noodzakelijk is, dat Zand voort enkele klas-
sen lager komt.

Dat thans door de inwoners een onnoodig te be-
talen bedrag aan de Staat komt.

JAC. C. ABEN
Boekhandel

Groote Krocht 34.

Groote sorteering

Feest Artikelen
Mutsen

Toeters
Feeststokjes

Lampions enz.

Vuurwerk.
Vleeschhouwerij

Haltestraat 32.
Rund-, Kalfs- en
Varkensvleesch,

tegen scherp concurr. prijzen.

Dames en Heeren,
vanaf heden moderne Slaap-
kamers met en zonder ontbijt
te huur, ook met volledig pension,
alles ingericht naar de eischen
des tijds.

e A R E L s,
HEERENSTRAAT l,

hoek Groote Krocht.

Telefoon 196 ATTENTIE! Telefoon 196

Waar haalt U zoo'n heerlijk stukje RUND-, KALFS-
en VARKENSVLEESCH, als bij P. VAN DER VLIET?
Waar wordt het vleesch zoo vakkundig behandeld?
Waar wordt U zoo vlug en correct bediend?

DAAROM IS DAT OOK UW ADRES.
Eens geprobeerd, nooit meer van een ander adres begeerd.

Minzaam aanbevelend,

P. van der V l i e t , Vleeschhouwer
JAN STEENSTRAAT,

Telefoon 196. Telefoon 196.

DAMES!!
GOEDPASSENDE CORSETTEN KUNT U

HET BEST KOOPEN IN

„DE WOLBAAL"
:: S C H O O L P L E I N No. 2. ::

ALLEEN VERKOOP VAN „HABË" CQRSETTEN.

BUSTEHOUDERS, GORDELS. BUIKBANDEN,

KINDERLIJFJES, JARRETELLES, LADY TOWELS, ENZ. ENZ.

Dat ook de Gemeentekas een klein verlies zou
hebben te boeken, doch dan het recht zou hebben
een nieuwe 'belasting in te voeren die het verlies des-
ondanks iets meer zou dekken.

*>uS>

Wenscht gij U een goede en betrouw-
bare STOFZUIGER aan te schaffen?

Technisch Bureau A. A. SLOOTWEG
Oranjestraat 9 - Telef. 36O,
levert U die, ook op termijnbetaling a

f 6.50 per maand.

Om verwarring van adres te voorkomen!
Er zijn menschen die mij n u nog

groeten met: Dag Balte!
Maar ik heet:

H. C. van Nieuwenhuizen,
Rijwielhandel annex Ie klas Reparatie-Inlichting
en mijn adres is: F»akvelclstraat 4.

Programma 31 Augustus van de
Zandv.. Feestcommissie.

8-9 uur. Bazuin- en Koraalmuziek vanaf de Uit-
zichttoren door de Zandv. Muziekkapel.

9-12 uur. Voetballen voor Schoolelftallen om de
zilv. beker, op het terrein der Zeemeeuwen, Plan Noord
(vrij entree).

l '/2 uur. Opstellen van de kinderen, ook van bad-
gasten, op het Stationsplein. Marsch door het dorp
naar het feestterrein (Zandv. Muziekkapel).

2 uur. Volksspelen voor jongens en meisjes van
6-14 jaar op het feestterrein. Inschrijving Zaterdag 27
Aug. van 2-4 uur in „Ons Huis".

4 uur. Mastklimmen en tonsteken voor volwassenen
van 18-80 jaar.

Ballonnenjacht om fraaie prijzen.
5 uur. Prijsuitreiking.
8-9'/2 uur, Concert op het Tramplein door de Zandv.

Muziekkapel.
93/4 uur. Schitterend -Vuurwerk voor de terrassen

van Hotel „d'Orange".
!03/4 uur. Volksbal op het Tramplein.

Vacantiebeëindiging.
Met ingang van l Sept, a.s. is de vacantie van de

Wilhelminaschool geëindigd.

P) e Zeemeeuwen.
Wedstrijd voor Zondag 28 Aug.

Zeemeeuwen I— Ajaxcombinatie, des middags half drie.
Zondag 21 Aug. werd door Zeemeeuwen I met niet

minder dan 5-0 van Z.F.C II uit Zaandam gewonnen.

Mannenkoor „Onderling Hulpbetoon".
Dat dit koor te Zandvoort zich een goeden naam

heeft verworven, blijkt wel door het feit dat pi. m.
150 personen met dit koor naar Broek in Waterland
gaan, waar het wedijveren zal op het daar te houden
concours op den 18en September.
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Bloemencorso.

Hieronder laten wij de prijzen volgen welke uitge-
reikt werden door Burgemeester v. Alphen, en die het
niet l iet ontbreken om bij elke overhandiging van den
prijs een geestig passende toespraak of opmerking te
maken.

Auto's: Ie prijs Th. H. Balestra, beker van het
Weekblad „De Lach" en medaille K N.A.C.; 2e prijs
Von der Heydt's Bank, bitterstel; 3e prijs E Fraenkei,
mand Champagne; 4e prijs C. T. Jibben Jr., mand
wijn; 5e prijs A. Wiesenham, mand wijn.

Reclameauto's: 1. Qebr. Van Petegem, Steenhandel,
Stads-Editiebeker; 2. H. Brink, kistje sigaren.

Wagens: Oymnastiekvereeniging „O.S.S.", zilveren
medaille K.N.A.C.; 2. Vereeniging „Floralia", doos
bonbons; 3. Zandvoortsche Reddings Brigade, zilve-
ren medaille;

Bokkenwagens: 1. Q. C. T. Theysse; 2. J. H G.
Weenink, doos bonbons; 3. J. Veeneman, armband-
horloge.

Vliegende Hollanders: 1. M. en A. Koppenal, kegel-
spel; 2. J. Jonkman, nikkel theeservies; 3. F. Dukkers,
scheepje; 4. A. Bolwidt, pop; 5. C. Kohlmann, bal
en scheepje; 6. F. Klein, pop; 7. E. Keur ejn P. Meyer,
chocolade en bal.

Troostprijs: J. Ibelings, bonbons; H. van Genderen,
D Vader en Hetty van Genderen, ieder een bekertje
met wapen van Zandvoort.

Fietsen: 1. B Franken, vernikkelde electrische lan-
taarn; 2. J. Hofman, zwarte electrische lantaarn; 3.
Bep Muller, Japansch schaaltje; 4. N. Padt, vaas; 5.
A. de Zwart, bagagedrager; 6. G. Couzy, Japansch
bakje; 7. H Lesage, bonbonnière; 8- A. Terwolbeek,
vaas; 9. V. Klein, vaasje.

Groep van 5 dames met praalwagen: doos bonbons.

CORRESPONDENTIE.

Den Heer t. B. Wegens plaatsgebrek wordt Uw
stuk de volgende week geplaatst.

Heerlijk Vleesch
Ie

Groote sorteering in Fijn©

Fijne Rookworst a 15 et. per ons,

Kerkstraat 36 - Telef.

A. V. d.

K. Visser's Autodiensten
\7an Zandvoort naar Amsterdam

en het geheele 6ooS
3 maai per dag v.v.

Van Haarlem naar Amsterdam
en het Gooi

S maai per dag v.v.
Bel dus op Twee-Vijf-Vijf & 3 S.

Alléén Kleine Krocht 1. - Let op No. 1.

K. VHSSSSR'S Autodieirts>ieti.

Drogisterij K. v. d. IV
Wfilletn&traat 19 - Tel. 163

Drogerijeu, Chemicaliën, Verbandstoffen en Specialité's.
GILAS- en VERFWAREKT.

RIPOLINVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar.

Telefoon 87.
AHe artikelen van

„NUTRICIA"
voor kindervoeding verkrijgbaar

Het beste adres voor

Knippen en Scheren
is

v. Ostaetestf. S.

C FRAY
SIGARENMAGAZUN

Gr. Krocht 26.
TEL. 310.

RUIME KEUZE

Sigaren - Sigaretten
en Tabak.

H. J. TER WOLBEEK
Speciaal adres voor toeren

in de omstreken.
Marnixtraat 2

Zandvoort - Telef. 143.

R. H. W. „Fruitsoda"
zeer verfrisschende drank,

1/2 fl. 20 et., 1/4 fl. 15 et.
Agent voor Zandvoort

Wijnhandel „Bordeaux",

Gr. Krocht 28 - Tel. 354

- a, /p, *•l I C Cl
zijn oaze

Zandkoekjes, Janhagei,
Krakelingen en

Botersprsts,

öebr. J, v. d, Werff
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR. 48 - Tel. 130

Zwaard emaker's
per flesch

Roode Bessenwijn £ 0.65
Witte „ „ 0.70
Appelwijn m. Alcoh. „ 0.60
Meiwijn ...... „ 0.65
MecL Boschbessenw,„ 0.95

Verkrijgbaar bij

C. SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5

Echte Zandvoortsche

OÜBLIE WAFELEN
Alleen verkrijgbaar

Ten Kates traat 4 en
aan het Strand.

Eersie Amsierdamsche
(in het groot en klein).

J. DELDEN,
Hoogeweg

Z^and voort.

Aardappelen, Groenten, Fruü en Delicatessen
J. W. RÜPPRECHT '

SSeestraat No. 21

Geniet nu nog van uw vacantie
en koopt uw

Aardappelen en Wortelen (gekrabd)
Dit is voorcBeeMg ett spaar* tijd.

Groote sorteering in BUSGROENTEN.
Binnen- en Buitenlandse^ Fruit

• HEBT U STOF? ~~
Het is nu de beste tijd om prima werk te krijgen.

ANT. SMITS
Gediplomeerd Kleermaker. *

Dr. JVS.e^ëierstg*a3Lt fWo. 3O.
Atelier voor Maat-, Reparatie- en Keerwerk*
Persinrichting systeem Dr. Syfler uit Boston.

N.V. VAN DER SLUIS
Vleesch- en Veehandel
Kleine Houtstraat 32 - HAARLEM
- Telefoon 14235 en 11530 -

Dagelijks bezorging te Zandvoort. Ritu afd. onder Rabb. toez

Levert steeds prima Rund-, Kalfs- en Lamsvleesch, heerlijk
Pekelvleesch en prima Cervelaatworst.

COMPLEET
met LOUDSPEAKEl

». VOLMAAKT
\Vorctt

TE ZIEN EN TE HOOREN BU
6.MAB2T1US

KOSTVERLORENSTB.
ZANDVOOKT

Vleeschhouwerij en Spekslager!]
KLEINE KROCHT 3 - TELEF. 293

Het goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

Hou. Rund-, Kalfs-en Varkensvleesch
Aanbevelend, J. U.J. SfBÜIJT i BBL

Helbt U last iran Vlooien?
Wandgcdierfe, Mieren, Moften, Kippeifluis, eic. koopt dan een
pakje ,,HELIOS'1 wettig gedeponeerd zuiveringspoeder a 45 cl.
verkrijgb. bij de bekende Drogisten.'- EEN WARE UITKOMST.

g-SOR3LOGERiE
Haltestraat 29b.

Tel. 286.
Vertrouwdst adres

voor Reparatiën aan
Uurwerken, Goud, Zilver en Optiek.

REPARATIËN AAN BRILLEN denzelfden dag gereed.
Zoo goed als alle brülen-glazen voorradig, 50 pCt. goed-
kooper dan in de stad. Recepten binnen 24 uur, ook
Dubbel Focus glazen, voor ver en dichtbij.

I H B B B B a f f i B B B B B B B

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 - ZANDVOORT,
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voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout
Abonnementsprijs voor overige plaatsen in Nederland f 1.25 per kwartaal.

Directie en Administratie:
ZEESTRAAT 41

ZANDVOORT - Telef. 246

Uitgevers:

KOENDERMAN 6 VIVEEN
ZANDVOORT.

Gratis verspreiding v. 2300 exempl.
Advertentiën van 1-6 regels f 1.25. Bij

elke regel meer f 0.20.
Bij abonnement speciaal tarief.

Dit nummer bestaat uit 2 bladen.
EERSTE B L A O.

Hollandia-Bioscoop
Gebouw „MONOPOLE" - Stationsplein

Dir. OEBR. KOPER.

A. s. Zaterdag 2<& en
Ziondag 25 September

8.15 uur (precies).

2 Hoofdraummeirs 2
2 Schitterende opvoeringen van het groote
Fransche Cinematografische meesterwerk,
uitgebracht door dejParamount Film Comp.

DE
(NITCHEVO).

Een prachtig ontroerend filmwerk, met 'n onge-
kende weelderige mise-en-scène, met in de hoofdrol

LILIAN HALL DA VIS
Een menschelijke ziel is sterk, sterker dikwijls dan
de woedende ontketende elementen.

ALS 2e HOOFDNUMMER:

Be M naar tiel Hoornen.
Een machtig en interessant verhaal van de ge-

schiedenis der Vereenigde Staten in 7 acten.
BOEIEND EN SPANNEND.

Zie de Reclame aan ons Theater,

Zondagmiddag fyalf 3
GROOT FAMILIE-MATINEE.

Als Hoofdnummer de buitengewone attractiefilm:

De trek naar het Noorden
Een machtig en interessant verhaal in 7 acten.

Prijzen Matinee:
2O, 3O en SO cent.

Boven 16 jaar: 30, 50 en 75 cent.

Prijzen Avondvoorstelling:
f O.SO, f O.75, f 1.— en 11.2SS.

Plaatsbespreken zeer dringend aanbevolen
vanaf heden in het Sigarenmagazijn Gebr.
KOPER, Stationspi. - Telefoon No. 300

Verwacht:

De Onbekende Soldaat*

Heeft U een Rijwiel
noodig?

hetzij voor genoegen of da-
gelijks gebruik, koop dan

bij ons het SIMPLEX
STANDAARD Rijwiel.

Simplex is thans reeds ver-
krijgbaar vanaf f 70.—.

Vraag U maar aan een der
vele berijders(sters) hoe dit
Rijwiel is.

Zandvoortsche Rijwielhandel
J. A. BAL/TE

Kerkplein 2
: Tel. 138. :

Kerkdienst.
Ned. Hervormde Kerk.

Zondag 25 Sept. v.m. 10 u.
Ds F. Postma, Directeur
Diaconessenhuis, Haarlem.

N.m. 6.30 uur
Ds. A. K. Straatsma.

Geref.Kerk(b. h. verb).
10 u. v.m. en 5 u. n.m.
De Hr. R. Bronkema, Theol,
Cand v Grand Rapids.

Eerste
Zandvoortsche Drogisterij
C. LÜTTIK,

Fa. van Ingen
Haltestraat 23 - Tel. 197

en
Po t giet er sta*. 14

Als U uw Rijwiel door
zwaar trappen en veel in-
spanning van kracht moet
voortbewegen, deugt het niet.

Lichte regelmatige knie-
beweging moet voldoende
zijn, om U zelf door middel
van uw fiets te verplaatsen,

Het ijzersterke sierlijke
„Gazelle"-Rijwiel loopt in-
derdaad zoo licht als een
Gazelle. Bij het berijden
daarvan behoeft U werkelijk
niet te „trappen", maar is
de eenvoudige beweging van
voeten en knieën voldoende.

„Met Gazelle Huis"
C. VrtN DE 6EER,

Gr. Krocht 20 - Tel. 18

Telefoon N o. 224 .
Wij leeren U ook Chauffeuren
Garage „RINKO" - Oranjestr. 2.

REPARATIE - STALLING - TENNISBANEN.
CITROEN - OfBcial Dealer - FORD.

Gearriveerd
zijn bij ons de nieuwste moddellen Heerenhoeden, die
wij verkoopen tegen prijzen, door de concurrenten, in
die kwaliteit niet te evenaren.
Overtuigt U hiervan en Gij koopt.

MLAISON „DE NOUVEAUTÉ"
HALTESTRAAT No. 3.

Prijzen vanaf f 3.95.

Gebouw „MONOPOLE"n
Dir.t Gebr. KOPER Stationsplein

A, s* Woensdag 28 Sept*, 8 uur
Tooneelvoorstelling

door het Amsterdamsch ToonceL
Directie t

Louis de Vries - Herman Kloppers en Willem van Korlaar.

Ter eere van onze eerste Tooneelvoorstelling in
dit seizoen opvoering van het Toneelstuk

G H E T T O.
Burgerlijk drama in 3 Bedrijven door

Herman Heïjermans.

LOUIS DE VRIES
als de „Blinde Rachel".

Eerste optreden na zijn succes in deze rol te Parjjs.
Verder medewerking van een keur van

Eerste Rangs Artisten.
ZJie groote biljetten.

Nieuwe decors, speciaal vervaardigd voor de
opvoering te Parijs.

Prijzen der plaatsen:
f 2S.-, f l.SO, 1.-, f O/7S en f O.SO

plus bel. en rechten.

Plaatsbespreking dringend aanbevolen vanaf heden
in het Sigarenmagazijn Gebr. Koper, Stationsplein.

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 - ZANDVOORT.



Zandvoort' Weekblad „Zee en Duin".

Slip. Zoo Slap, langen tijd niet gezien, ziek ge-
weest?

Slap. Wel nee ouwe jongen, een beetje rond ge-
keken, 'k ben ook nog op de Jaarbeurs geweest.

S l ip . Dat is voor Zandvoort van geen belang. . .
Slap. Dat moet je niet zeggen, want ik was toch

trptsch dat ook Zandvoort door Van Vugt's Weeg-
schalenfabriek vertegenwoordigd was, en zag ik daarin
het begin van mijn ideaal verwezentlijkt.

S l ip . Ja, wanneer we hier een tiental van die fa-
brieken hadden voor diverse artikelen, zou nog niet
-zoo slecht zijn.

Slap. Ik hoor dat het Olympiade-Comité al tamelijk
bezig is met aangekondigde bezoekers onder te bren-
gen, of beter, er plaatsen voor bespreekt.

S l ip . Dat heb ik ook gehoord, naar Bloemendaal
gaan er ook heel wat.

S l a p Och, er komen er zooveel, dat heusch de
Zandvoortsche Hotels en Pensions wel vol komen, en
ze zeker geen slecht jaar zullen maken.

S l ip . Een ding hoop ik maar, dat ze het volgend
jaar veel verdienen, doch dat ze dat niet door buiten-
sporig hooge prijzen te vragen, want daardoor bena-
deelen ze zich voor de volgende jaren.

Slap. Dat is ook niet noodig, wanneer ze de ge-
wone prijzen rekenen, wanneer ze „vol" zitten, dan
wordt er aardig verdiend en zal menig vreemdeling
later weer terugkomen.

S l i p . Wat zal die Zandvoortsche Feestcommissie
het volgend jaar een succes hebben, dan heeft ze een
dubbele gelegenheid om den vreemdelingen te laten
zien wat zij weet daar te stellen.

A* J. FBIJ, Fotograaf Duinweg 7
Laat mij Uw kinderen bij U thuis fotografeeren.

Speciale inrichting voor het maken van

VERGROOTINGEN NAAR ELKE (ook verbleekte) FOTO.

Slap. Ze heeft anders dit jaar ook uitstekend ge-
werkt en kan ze zeker met dankbaarheid en trotsch
op haar werk terugzien, en bovendien als kroon op
haar arbeid behoeft ze geen gebruik te maken van de
aangeboden subsidie . . .

S l ip . Of ze prachtig gewerkt heeft! Ze mogen hier
tenminste elk lid van de Commissie wel in eere hou-
den. Begrijp je nu hoe de een zooveel tot stand kan
brengen zonder subsidie, terwijl een ander liefst drie-
maal zooveel subsidie zou willen hebben, en veel
minder bereiken zou.

S l a p . Wel, dat komt de een kan organiseeren, de
ander niet, de een krachtig is, de ander zwak, de een
weet te financieren, de ander niet, hetgeen verlies be-
teekent, de een werkt voor anderen, de ander voor
zichzelf, de een dient algemeen belang, de ander eigen
belang, en zoo zou ik kunnen doorgaan, doch dit zijn
de redenen waarom de een met veel minder geld,
meer weet tot stand te brengen dan een ander met
veel geld.

S l i p . Om nog eens terug te komen op het volgend
jaar, denk jij dat er veel privé huizen gehuurd zullen
worden.

Slap. Wel nee, dat zal geen groot verschil maken,
alleen Hotels en Pensions.

S l i p Dus aan de woninghuur is niets extra te
verdienen.

Vervolg Kerkdienst.
Zandv. Kring, Godsd. Leven

Brugstr. 15
9-10 u. Dienst v. kinderen
9 j. en ouder.
10,30 u. v.m. Ds. Trouw
te Haarlem.
12 u. Dienst m. k. v. 5-8 j
10.30 v.m. Jeugdd. (14-18
j.) in school D., Ds. N. Padt.
Religieuze Kring, Eikenlaan

Aerdenhout.
Zondag 2 Oct. 10'/2 uur,

Prof. Dr. G. J. Heering,
Hoogleeraar, Leiden.
Evangelisatie Samenkomst
in „Ons Huis", Kosterstr.

Dinsdagavond 8.30 uur.
Ned.lsr. Gem.,Dr.Mezgerstr.
Zaterdag v.m. 8'/a uur.
Zaterdag n.m. 1.30 uur.

Avonddienst met het in-
vallen van den nacht.
Vrijdag 30Sept. n.m. 6. u.

R. K. Kerk
Zondag de H.H. Missen te
7.30 en 10 u.; 3 u. de Ves-
pers met Rozenhoedje.
Dinsdag n.m. 7 u. Lof ter
eere v. d. H. Antonius
Donderdag n.m. 7 u. Lof
ter eere v. h. Allerh. Sacr.
Zaterdag n.m. van 5—8 30
u. gelegenh. om te biechten.

BurgeriijKe stand.
Geboren: Philippus Hen-

drikus, zoon van G. Bak-
kenhoven en B. C. Otte;
Annie Johanna, dochter van
S. A. v. d. Mye en F. J.
Beun; Pieternella Maria,
dochter van J. H. Dam en
P. H. Kant.

Ondertrouwd: P. H. van
Drunen en K. Visser; A.
Kerkman en J. Koper.

Bovenhuis
te liuui*.

Adres: J. de Roode, Gast-
huisplein.

Villa.
Klein gezin z. k. vraagt

te Zandvoort, Bentveld of
Aerdenhout te huur of te
koop een kleine geheel vrij
staande Villa, bev. minst. 5
kamers, badkamer en kelder.
Fr. br. lett. U. bur. v. d. bl.

Kamers met Pension
in villa, f60.— per maand.
Br lett. M. Boekh. LORENZ

Wegens vertrek te koop

meubelen en Bedden.
Adres: Kostverlorenstraat

78boven.

Xe Koop
een KIPPENREN met

NACHTHOK.
Adres: Koninginneweg 7.

Kachels te koop.
Ook te koop gevraagd.

Adres: LE1SING,
Hoogeweg 8.

Slap. Ben je dan nog niet tevreden, pas een pracht
seizoen achter den rug of je denkt alweer aan extra
winst in 't volgend jaar.

Slip. Ja, winst vind ik een mooi woord, alleen
vindt ik hét leelijk als je het gemaakt hebt en je krijgt
het niet.

S lap . Heb je zulke klanten ook nog?
S l i p . Elk jaar is er de een of andere „Mevrouw"

of „Meheer" die de deur bij je plat loopt om gasten,
en als je ze dan bezorgd hebt, niets zegt, omdat er
dan kans is de provisie te „verdienen"!

S lap . Nou, nou, jij hebt fijne klanten, dat hoor ik al.
S l ip . Och man houdt op, de volgende week kan

ik je wel eens enkele staaltjes vertellen. Adieu, tot ziens.
Slap. Ook zoo, bonjour.

Kebouw „Monopole", Gebouw „Centraal"
Geef nog heden Uw datum op wanneer gij een

Uitvoering = Bal = Gezellige Avond e.a.
wilt geven. Billijke conditiën.

Wij belasten ons ook voor het engageeren van
Muziek, Artisten, enz.

Beleefd 'aanbevelend,

Stationsplein.

De GoedkoopeBeddenwin^el.
Uw adres voor Bedden, Matrassen, Spring-

bakken, Degens, Matrassen en Vitrages.
9e Belas Regmjratie-Inricliting.

J. STEENEKER.
w. Ostadestraat 1O.

Dansacademie J. L. de Graaff
Gediplomeerd te Parijs.

Voorheen danseur Hotel Krasnapolsky, Amsterdam.
Leeraar Kurhaus „Huis ter Duin" te Noordwijk a/Zee.

Dansleeraar te Rotterdam.
Aanvang der Danslessen (Dinsdags en Vrijdags)
begin October, onder zijn persoonlijke leiding,
voor volwassenen en kinderen, ook besloten
clubs in Café Restaurant „MULURU", Strand-
weg, Zandvoort.
Inschrijvingen dagelijks bij de Directie van „Muluru".

lederen Zondag in „MULURU" van 3 tot 6 uur

THÉ DANSANT
onder leiding van bovengenoemde leeraar.

Jb+ v* Duivenboden M* Hollenberg
Haltestr. 39 - Tel. 327 Diac.huisstr. l - Tel. 157

H. v. d* Meij v/h Wed. J. Kapteijn
Kruissteeg 20 * Telef. 253.

Scherp concurreerende prijzen»

ANTHRACIET,
afmeting 20-30 £ 2*50,

afmeting 30-50 f 2JO per HX,
Ie kwaliteit Wales Anthraciet»
Verder alle soorten BRANDSTOFFEN.

franco Huls.



Zandvoort's Weekblad „Zee en Duin".

Notities van een Zandvoorter.
Dat onze Burgemeester met verlof de Gemeente

verlaten heeft.

Dat de Gazelle fabriek 35 jaar bestaan heeft, het-
geen feestelijk herdacht is.

Dat bij die gelegenheid ƒ 250.000.— in 'het pensioen-
fonds voor het personeel is gestort.

Dat ook de Rijksbelastingen naar omlaag gaan, ze-
ker om de Gemeenten een voorbeeld te geven.

Dat de Gemeenten die het ,,noodig" hebben, de
opcenten van 100 tot 125 kunnen verhoogen.

Dat onze Gemeente zich daaraan echter wel niet
zal schuldig maken, om.. . .

Dat anders alle voordeeltjes die het Rijk schenkt
daardoor onze neus voorbij zouden gaan.

Dat dit niet noodig is wanneer toestemming tot
meer vermakelijkheden gegeven wordt.

Dat daardoor een (belangrijk bedrag van pacht, enz.
in de Gemeentekas vloeit.

Dat wanneer ooit de straatbelasting ingevoerd
wordt, de eigenaars van huizen aan de Brederode-
straat, daarvan zeker vrijgesteld zijn, om

Dat zelfs Dr, Pijnloos eenige verwenschingen zou
uiten, indien hij genoodzaakt was deze viermaal per
dag af te loopen.

Dat het ongehoord is, om achter het raam van een
Sigarenwinkel in de Kerkstraat te plaatsen een biljet
waarop staat „de vrouw zonder zonde" en daaronder
Vereeniging Voor Vreemdelingenverkeer.

PLAATSELIJK NÏEÜWS.

„MONOPOLE" EN „CENTRAAL".
Monopole en Centraal zijn thans beide in handen

van de heeren Gebr. Koper. Het is 'bekend dat wat
genoemde heeren 'beginnen, 'goed aanpakken, en twij-
felen daarom ook niet of zij zullen hun werken met
succes bekroond zien. De zalen zijn voor vele doel-
einden zeer geschikt, speciaal voor vergaderingen,
feestelijke bijeenkomsten enz. enz. en verwijzen wij
voor verdere bizonderheden, naar de advertenties in
dit blad.

WAT ZEGT DIT?
Een schoenmaker die geregeld iedere Maandag re-

paratiewerk ophaalt antwoordt bij het vernemen dat
C. R. E. S. schoenen aangeschaft zijn „dan blijft ik
voorloopig maar weg". Geen mooier reclame dan het
antwoord van een vakman. Zie voor bizonderheden de
advertentie van de firma Sprengers, die enorm veel
succes met dit artikel heeft.

Slöjd-Cursus,
In de eerste week van October vangt aan een

cursus in Houts.'öjd v. kinderen v. 10 j. en ouder'
Bij voldoende deelname ook een cursus in Carton

arbeid voor kinderen vanaf 8 jaar.
Inlichtingen en aanmelden bij

G. v. Beek - Koninginneweg 23

j)e Zeemeeuwen.
Officieele Mededeelingen.

Zondag speelde Zeemeeuwen ï tegen Hillegom
voor de competitie.

Met invallers voor H. de Jong en J. Keur, welk
resp. vervangen werden door J. E, Koper, de keeper
van het derde en S. Schilpzand, is het hun toch ge-'
lukt de overwinning 3—2 te behalen.

De eerste 2 punten zijn dus reeds binnen.
Nu er maar voor gezorgd dat er meerdere volgen.

Zondag 25 Sept, wordt gespeeld om 2 uur Zeemeeu-
wen l—Kennemers II,

Ripperda II—Zeemeeuwen II is uitgesteld, terwijl
de wedstrijd Zeemeeuwen IV—Bloemendaal IV is om-
gezet in 'Bloemendaal IV—Zeemeeuwen te 10 uur.

Maandag 26 Sept, bestuursvergadering aan 't be-
kende adres. Aanvang 8 uur.

Gevraagd

LES in de Enoeiscfie Taai
(conversatieles).

Fr. br. met conditiën lett.
I. bur. van dit blad.

Voor direct gevraagd
net Werkmeïsje,

voor dag of dag en nacht.
Café-Res'taurant „Muluru",

Strandweg.

2 nette personen zoeken
ICostnuis

(alles inbegrepen).
Br. f r .no . 2640 bur. v. d. bl.

Biedt zich aan
net betrouwb. peisoon voor
innen van kwitantie's, zie-
kenfonds-, busgelden, enz.
Fr. br. letf. K., bur. v. d bl

Koopt Uw Groenten
bij de

Groentencentrale.
Telefoon 369.

'n Goed en niet duur leveranc.

C FRAY
SIGARENMAQAZUN

Gr. Krocht 26.

is

Oefenen voortaan des Woensdagsavonds in gebouw
Centraal op 't Stationsplein.

Van 7—8 voor de jongeren, daarna voor de oudere
leden.

Als donateur werd aangenomen de Heer S, J. Thij-
sen, Kostverlorenstraat 55,

RECEPTIE „ONDERLING-HULPBETOON".
Zaterdag l October bestaat „Onderling-Hulpbe-

toon" 35 jaar. Als blijvende herinnering aan dit jubi-
leum geeft het bestuur een Gedenkboek uit, dat ech-
ter met het oog op de verschillende statistische ge-
gevens eerst Januari a.s, zal verschijnen.

Op den dag zelf houdt het Bestuur van „O.-H/'
's middags van 3—5 in ,,Ons Huis" een receptie.

Wij zijn er van overtuigd, dat zeer velen dien dag
door hun komst blijk zullen geven van medeleven met
deze voor ons dorp zoo buitengewoon nuttige ver-
eeniging.

KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR 48 - Tel. 130

Het beste adres voor

Knippen en Scheren
A. KUIK,

v. OstaeSestr. S.

flduerieerl in dit M.

Daiïsiiistituut J* STOL Jr*
Begin October hervatting der lessen.
Op de speciale club voor gehuwden is nog plaats

voor eenige paren.
Kinderclub (9-14 jaar) op Zaterdagmiddag van 3'/2~5 u.

Lesgeld bedraagt f 7.50 per seizoen (20 lessen).
Clublessen voor volwassenen 112.50 per seizoen

Privélessen f 3.- per persoon, f 5.- voor 2 personen.
De lessen worden gegeven in „Monopole".

Inschrijving vanaf heden iedere Maandag en Woensdag van
8.30-11 uur in de „Monopole"-Bar.

Overige avonden aan het privé-adres Kostverlorenstraaf 113.

Zw« gemolt. Heeren Borstrok vanaf 155 et,
n » » Pantalon » 155 „

Jongens Borstrokken en Pantalons
gernolt, vanaf 85 et.

Pracht flan. Dames Nachthemden tt 265 „
Alle maten Pull' Overs en Vesten.

Vraagt onze bekende Wollen Goederen, zooals:
Camisoles, Hemden, Directoires, Kousen, enz» enz

„DE WOLBAAL"

R V* VAN DER SLUIS
Vleesch- en Veehandel
Kleine Houtstraat 32 - HAARLEM
- Telefoon 14235 en 11530 -

Dagelijks bezorging te Zandvoort. Ritu afd. onder Rabb. toez

te-vect steeds prima Rund-, Kalfs- en tamsvleesch, heerlijk
Pekelvleesch en prima Cervelaatworst.

Zandvoortsche Reddings Brigade.
Het Bestuur maakt bekend dat de Zwemoefeningen

in btoop's Bad weder zullen aanvangen op
M.auan<dS5ëi SO Ociofcseï" sus.

Zij zullen worden gehouden op JYÏaandsig 10 Oct.,
Donderdag 13 Oct., Maandag 24 Oct.s Donderdag
27 Oct. en zoo vervolgens om de 14 dagen, telkens
van 7 tot 8 uur,

Leden die aan deze oefeningen wenschen deel te
nemen kunnen zich vanaf heden daartoe schriftelijk
opgeven bij den heer P. VAN DER MIJE, Marnix-
straat No. 10, alhier.

Het Bestuur oordeelt over de binnengekomen aan-
vragen en de leden die toegelaten zijn ontvangen latei-
een toegangsbewijs.

Ten einde misverstand te voorkomen deelen wij
mede dat de prijs per bad bedraagt f 0,35.
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Z.R.B. Zwemoefeningen.
Nu het groote bad gesloten is, kunnen de ledenvan

de Z R.B zich oefenen in Stoop's Bad, te beginnen
op Maandag 10 October a s. Om hieraan deel te nemen
verwijzen wij naar de in dit blad voorkomende adver-
tentie.

Slöjdcursus,
Er is hier te Zandvoort gelegenheid voor kinderen

tot het volgen van een Slöjdcursus, hetgeen zeer zeker
aanbevelenswaardig is, omdat het zeer leerzaam is.
Voor bizonderheden verwijzen we naar de in dit blad
geplaatste advertentie.

Jeugdkerk.
De Zandv. Jeugdkerk, op initiatief van het Bestuur

van den Kring „Godsdienstig Leven" tot stand ge-
bracht, bestaat een jaar. Ze mag zich verheugen in de
groote belangstelling van de deelnemers, jongelui van
13-19 jaar.

Dinsdag 20 Sept. had 't Bestuur van de Jeugdkerk,
geheel bestaande uit jongelui, een gezellige bijeen-
komst uitgeschreven in 't gebouw Brugstraat, ter ge-
legenheid van een Bestuursverkiezing. Tot Bestuurs-
leden werden gekozen de jongelui: J. Pfundt, H. Mijer,
T. Paap, A. Volhand, J. Weber en C. Keur

Met welwillende medewerking van de Heeren Oos-
terveld, Otten en Paap en verschillende jongelui, die
een tooneelstukje opvoerden, werd de avond genoeg-
üjk doorgebracht. Vele vaardige handen maakten 't
samenzijn nog genoegelijker door 't schenken van een
kop thee en 't uitreiken van een versnapering.

De heer N. Padt gaf zijn groote voldoening er over
te kennen, dat de jeugd zelf op deze wijze meewerkt
om te pogen straks sterker te staan, wanneer in 't|
volle leven zooveel vraagstukken op hen aanstormen.

Subsidie Zandvoortsche Feestcommissie.
De Zandv. Feestcommissie heeft een schrijven ge-

richt aan den Raad waarin zij mededeelde dat zij geen
gebruik wenschte te maken van de toegezegde sub-
sidiën voor het Bloemencorso en Schoolreisje. Bravo!

Wanneer te Varzendenl
goederen op tijd afgehaald wenscht te hebben en opl
tijd ter plaatse bezorgd gelieve U 255 op te bellen.
Uw orders worden dan tegen den billijksten prijs,i
met de meesten spoed uitgevoerd, en nooit vergeten.
Het is bepaald noodig dat U 255 opbelt, orders aan
den een of anderen besteller opgegeven hebben altijd
kans op vertraging.

K. VISSER'S Bekende Autodieasten,
baschikkende over talrijke Bestel-Auto's en geschoold
personeel, heeft op elke Bestel-Auto

*£. VISSER'S AUXODIS3NSTEN
geschilderd, geel met bruine letters, wagens waar
dit adres niet op voorkomt, zijn niet van de bekende

Visser's Autodiensten
Kleine Krocht No. 1 :: Telef. 255

rraaal

Het wordt^nu tijd voor

Demi=Saison of
lekkerei? warmen Winterjas.
Vraagt stalen bij

ANT. SMITS
Gediplomeerd Coupeur-Kleermaker,

Dr. Mezgerstraat 12 - Van Speijkatraat 4
Atelier voor Maat-, Reparatie- en Keer werk.

Metot U last van Vlooien?
Wandgedierfe, Mieren, Moffen, Kippenluis, etc. koopf dan een
pakje „HELIOS'' wettig gedeponeerd zuiveringspoeder a 45 cf.
verkrijgt), bij de bekende Drogisten. - EEN WARE UITKOMST.

KOFFIE MET SPECULAAS.
Ons gekruid Speculaas is door de Buitengewoon Fijne
Kwaliteit steeds van andere soorten te onderscheiden.

U kunt U hiervan gratis overtuigen.
Van Zaterdag 24 t/m Vrijdag 30 September
ontvangt namelijk ieder kooper van één pond onzer
prima Koffiesoorten a 70-80-100-120 of 130 p. pond

EJEN HALF Ï»OND
HEERLIJK G E K R U I D SPECULAAS

C A D E A U .
Gefabriceerd in eigen fabrieken, is Albert Heijn's Speculaas op

één lijn te stellen met Albert Heijn's Koffie: beiden zijn
SUPERIEUR en niet te overtreffen in KWALITEIT en SMAAK. Overtuigd UU

PEULVRUCHTEN (Nieuwe Oogst).

Noord-Hollandsche Capucijners p. p. 17-19-22-25
Idem idem

Groene Erwten
30-35

14-17-20
35-40

18
14
19

Jam 42
79

1.10

per l ponds-pot
n 2 n

extra grove ., 39"35 „ „ 3 „
pot gratis.

Margarine per pond vanaf 27
Bij ieder pond een Chocolade reep GRATIS.

Zuiver Rundvet per pond 33
Prachtige grove Rijst „ „ 12-16
Echte Javarijst ,, ,, 20
Prima Tarwebloem „ „ 12

GELDERSCHE WORST per pond 68

SCHOENCREAM met nieuwe PATENT OPENER
per groote doos 15.

T H E IJ N

„ 75-85-100
25

r flesch 22-42

5 K A M D V O O R T

HOFLEVERANCIER.
IVOOR UITSLUITEND PRIMA KWALITEIT.

Telefoon 62

Scherp concurreerende prijzen.
O.a. prima Kremer's Koffie

en Thee.

J* W* Rupprecht
Handel in Groenten, Fruit

en Delicatessen.
Aardappel Schilmachine

is aanwezig.
BUITENLANDSCH FRUIT.

Zeestraat No.

Zwaardemakers
per flesch

Roode Bessenwijn f 0.65
Witte „ „ 0.70
Appel wijn m. Alcoh. „ 0.60
Meiwijn „ 0.65
Med. Boschbessenw.„ 0.95

Verkrijgbaar bij
C. SLAGVELD

Fa. P. BAGGERMAN
Haltestraat 8 - Telef. 5

Belangrijke Mededeeling.
Ieder die artikelen wenscht te verkoopen of te

koopen kan dit opgeven aan

Zandvoort's Verkoophuis
:: Dr. M.ezgerstraat No. 71 ::

waar ter verkooping gezonden goederen worden op-
gesteld. Men vermijdt hierdoor, deurwaarders-, veilings
alsmede advertentiekosten.

Men krijgt de hoogste prijzen, door de minimum
kosten. Alle goederen kunnen ten verkoop gezonden
worden met opgave van verkoopsprijs.

Op verzoek worden ze afgehaald, terwijl om de
verkoopkans te vergrooten, in dit blad onder

Vraag en Aanbod
iederen Zaterdag vermeld zal worden, wat te koop
gevraagd of aangeboden wordt.
Inlichtingen worden aan bovenstaand adres verschaft,
of indien gewenscht, schriftelijk medegedeeld.

V. J. v. Petegem's Boekhandel
Aanvulling Leesbibliotheek.

BOEKEN VAN:

Anke larsen - Courths Maller - Cullum
Marie Diers - Julia Frank - Ivans
Clarence E. Muhlford - Opperjheim

Sabatini - Annie Wrfthe enz.
L<eeséeld 10 cent per deel,

ook voor de nieuwe boeken»
Supplementen gratis!



5de jaargang No. 18. Gratis uitgave en verspreiding in Zand voort. l October 1927.

Weekblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout
Abonnementsprijs voor overige plaatsen in Nederland f 1.25 per kwartaal.

Directie en Administratie:
ZEESTRAAT 41

ZANDVOORT , Telef. 246

Uitgevers:

KOENDERMAN 6 VIVEEN
ZANDVOORT.

Gratis verspreiding v. 2300 exempl.
Advertentiën van 1-6 regels f 1.25. Bij

elke regel meer f 0.20.
Bij abonnement speciaal tarief.

HoSlandia-Bioscoop
Gebouw „MONOPOLE" - Stationsplein

Dir. QEBR. KOPER.

A.s. 25ofidag "2, Octotneir
8.1S uur (precies).

slecïits l opvoering
van een der mooiste filmwerken

ooit vervaardigd.

DAAT. i

GROOT MACHTIG FILMWERK,
met in de hoofdrollen:

Charles Emmet Mack
en

Marguerite de Ia Motte.

Wat is „De Onbekende Soldaat?"
Zij is de smart, de verschrikking, het
tragische heldendicht, gemaakt van
bloed, tranen, heldenmoed en teeder-
heid Zij is het bulderen der kanonnen,
wier boodschap verwoesting brengt. Zij
is de geschiedenis die men nooit zal
vergeten zoolang de menschen een stem
hebben om ze te herhalen.

Heeft U bij ons de Groote Parade gezien?
zoo ja, dan moet U ook De Onbekende
Soldaat zien. Een machtig werk.

Het succes van De Groote Parade was
groot, de belangstelling voor de Onbekende
Soldaat is nu reeds enorm

Wij kunnen door omstandigheden deze
film onmogelijk langer vertoonen dan een dag.

Zondagmiddag tyalf 3
GROOT FAMILIE-MATINEE

Prijzen Matinee:
ao, 3O en SO cent.

Boven 16 jaar: 30, 50 en 75 cent.

Prijzen Avondvoorstelling:
f O..£>O, f O.7S, f 1.— en fi 1.25.

Plaatsbespreken zeer dringend aanbevolen
vanaf heden in het Sigarenmagazijn Gebr.
KOPER, Stationspi. - Telefoon No. 300

is het kenmerk v het ware
Dat ziet U direct aan de

en
die munten uit door hunne
eenvoud en toch zult U ze
direct uit duizende herken-
nen door de prima afwer-
king, den onovertreffelijken
lichten gang en vele andere
bijzonderheden

Prijzen thans vanaf
S f€*.-

Zandvoortsche Rijwielhandel
*I. A. BAL/TE

Kerkplein 2
: Te!. 138. :

Kerkdienst.
Ned. Hervormde Kerk.

Zondag 2 Oct. v.m. 10 u.
Ds. A. K. Straatsma, bed.
v. h. Heilig Avondmaal

N.m. 6.30 uur
Ds. A. K. Straatsma.
Zandv. Kring, Godsd. Leven

Brugstr 15
9-10 u. Dienst v kinderen
9 j. en ouder.
te Haarlem.
10.30 u. v.m. Ds. N Padt
Zang Credo Canto.
12 u. Dienst m. k. v. 5-8 j
10.30 v.m Jeugdd. (14-18
j ) in school D., de heer S
Otten, Zandvoort.
Religieuze Kring, Eikenlaan

Aerdenhout.
Zondag 2 Oct. 10'/2 uur,

Prof. Dr. G. J. Heering,
Hoogleeraar, Leiden.

KWALITEIT
die lang duurt beteekent
„Goedkoopste",

dit is bewezen door

„GAZELLE"
Rijwielfabriek

DIEREN*
Komt de juist aangekomen groote

collectie modellen 1928 zien.

,,Het öazelie Huis"
C. VAN DE GEER,

Gr. Krocht 20 - Tel. 18

Telefoon No. 2 2 4 .

Garage „RINKO" - Oranjestr. 2.
REPARATIE - STALLING - TENNISBANEN,

CITROEN - Official Dealer - FORD.

Gearriveerd
zijn bij ons de nieuwste modellen

I I H E E R E N H O E D E N ,
die wij verkoopen tegen prijzen, door de
Concurrentie in DIE KWALITEIT niet
te evenaren.
Over tu ig t U hiervan en Gij koopt bij

Maison „De Nouveauté"
*•BAlbTESRAAT 3.

Prijzen vanaf f 3.95.

\7ieeschhouwerij en Speksiagenj
KLEINE KROCHT 3 - TELEF. 293

Het goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch.
Neemt proef met onze heerlijke

RAUWE ROOKWORST a 60 et. per pond.

Aanbevelend, J. j), (j.

goederen op tijd afgehaald wenscht te hebben en op
tijd ter plaatse bezorgd gelieve U 255 op te bellen.
Uw orders worden dan tegen den billijksten prijs,
met de meesten spoed uitgevoerd, en nooit vergeten.
Het is bepaald noodig dat U 255 opbelt, orders aan
den een of anderen besteller opgegeven hebben altijd
kans op vertraging.

K. VISSER'S Bekende Autodieusten,
beschikkende over talrijke Bestel-Auto's en geschoold
personeel, heeft op elke Bestel-Auto
K. VISSER'S AUTODIEPJSTEPtf

geschilderd, geel met bruine letters, wagens waar
dit adres niet op voorkomt, zijn niet van de bekende

K. Visser's Autodiensten
Kleine Krocht No. 1 :: Telef. 255

2 tnaal daags.
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Slip en Slap.
S l i p . Hallo, Batavia! Slap, wil ik zeggen, alles is

ook tegenwoordig zoo dicht bij . . . .
Slap. Tenminste zooals ik een poosje geleden las,

dat ze dachten met Amsterdam te spreken, doch met
Bandoeng aangesloten waren, gaat dat nog vlugger
dan dat we hier in 't seizoen met den bakker aange-
sloten worden.

S l ip . Dat is waar, het duurde vaak lang, doch het
ergste was, hoe kwam je er af. De juffrouw had mij
eens aan een dame verbonden en kon ik met de beste
wil er niet meer af komen. Ik belde en belde en
telkens zei ze: „ja, ik ben er nog", 't Was om hope-
loos te worden . . .

Slap. Wacht maar, je zult zien dat we hier nog
wel eens automatische telefoons krijgen, dan is er
geen kwestie meer, van zoo tot zoo laat, doch kunnen
we ons dag en nacht zelf helpen.

S l ip . Zeg, hoe vondt je die verwaandheid om daar
bekend te maken „de vrouw zonder zonde", Vereeni-
ging Voor Vreemdelingenverkeer, 't Is net om nu eens
uit te laten komen hoe rein ze is.

Slap. Ze heeft gelijk om het zelf maar eens te zeg-
gen, als een ander het niet doet. Stel je voor, V.V.V.
zonder zonde.

S l ip . Wat kan toch alles anders gaan, dan je ver-
wacht.

Slap. Hoezoo?
S l ip . Wel, toen de oude Raad verdween en ik zag

daar van die oude steunpilaren voor goed vertrekken,
dacht ik, nou, nou, hoe zal dat afloopen, maar alles
gaat precies zooals voorheen.

Slap. Wat zou je dan willen?
S l ip . Ik niets, ik kom er alleen maar op neer, dat

alles hier zoo goed in elkaar zit, het sluit als een bus.
We hebben op het oogenblik een loco-Burgemeester
en niet tegenstaande dat, gaat alles krek zooals het
gaan moet, geen agent loopt verkeerd, vuilniswagens
komen, trouwen kan je, alles gaat als voorheen, 't Is
wonderlijk.

Slap. Er is niets bizonders aan en het is door alle

A* J* FEIJ, Fotograaf Duinweg 7
Laat mij Uw kinderen bij U thuis fotografeeren.

Speciale inrichting voor het maken van

VERGROOTINGEN NAAR ELKE (ook verbleekte) FOTO.

eeuwen heen bewezen dat niemand onmisbaar is in
de wereld. Bij het verscheiden of uittreden van de
knapste staatslui' gaat alles zijn gang en draait de
wereld door. Maak je dus maar niet bezorgd, alles
komt in orde en er wordt hard gewerkt aan de be-
grooting.

Sl ip. 't Zal mij benieuwen hoe de begrooting er
uit zal zien?

Slap . Mij ook, ik denk dat ze toch zeker alle mo-
gelijke posten, hoe klein ook, zullen schrappen, wan-
neer het niet strikt noodzakelijk is

S l i p Ongetwijfeld, verleden jaar wou Wethouder
Molenaar reeds de subsidie van het Officieele Orgaan
schrappen, omdat het voor Zandvoort zijn doel mist
en te kostbaar is.

S l ap . Het is ook niet noodig. Officieele berichten
kunnen eenvoudig aangeplakt worden, waardoor ieder
in de gelegenheid, is om ze te lezen. Het Officieele
Orgaan komt slechts bij menschen die het betalen
kunnen en die hebben we hier niet veel. Ergo, wor-
den die berichten maar door o zoo weinig menschen
gelezen en zijn de kosten voor de Gemeente daar-
door veel te hoog.

Slip. Dan de subsidie aan V.V.V. voor reclame-
doeleinden, kan ook beter besteed worden. Als je
rekent wat de Zandv. Feestcommissie gepresteerd
heeft, waarvoor de Gemeente garant was, doch wat
haar geen cent gekost heeft, dan wordt het toch tijd
dat ook V.V.V. eens op eigen beenen komt te staan.

Slap. Daar heb je gelijk in, als ze nu nog niet
loopen kan leert ze het nooit, dan moet je niet ver-
geten dat we wel altijd spreken van de Vereeniging
van Vreemdelingen Verkeer, maar in werkelijkheid is
het de Hotel- en Pensionhoudersbond, die de of beter
zijn belangen behartigt.

S l ip . Er zijn toch ook nog particuliere leden.
Slap. Ja, die zijn er, hoe is het mogelijk hé, wan-

neer ze voor dat geld een twintigje koopen hebben
ze 90 pCt. meer kans om een prijs te trekken.

S l ip . Zeg, wat zullen ze het in 1928 druk hebben
met de Olympianen, om ieders belangen te behartigen.

Slap. Geloof maar, eerst ik, dan mijzelf, dan ik, en
dan een ander, en dan kom jij aan de beurt. Saluut
hoor! . . .

S l ip . Tot ziens . . .

Notities van een Zandvoorter.
Dat het Mannenkoor de eerste stoot geeft voor het

volgend jaar, door het aankondigen van een Zangcon-
cours.

Dat de ouden van dagen verrukt en tevreden van
de autotocht zijn thuis gekomen, welke in dankbare
herinnering zal blijven.

Dat l Octöber „Onderling Hulpbetoon" 35 jaar be-
staat.

Dat „Onderling Hulpbetoon" aller sympatie wég-
draagt, waardoor zeker zeer vele blijk zullen geven
op de receptie die het bestuur op dien dag houdt in
„Ons Huis" 'des n.m. tusschen 3 en 5 uur.

Dat de jongens van de 6e en 7e klas in het Wandel-
park met spitten zijn begonnen voor den aanleg van
bloemen- en struikenperken.

Dansacademie J. L. deGraaff
Gediplomeerd te Parijs.

Voorheen danseur Hotel Krasnapolsky, Amsterdam.
Leeraar Kurhaus „Huis ter Duin" te Noord wijk a/Zee.

Dansleeraar te Rotterdam.
Aanvang der Danslessen (Dinsdags en Vrijdags)
begin Octöber, onder zijn persoonlijke leiding,
voor volwassenen en kinderen, ook besloten
clubs in Café Restaurant „MULURU", Strand-
weg, Zandvoort.
Inschrijvingen dagelijks bij de Directie van „Muluru".

lederen Zondag in „MULURU" van 3 tot 6 uur

THÉ DANSANT
onder leiding van bovengenoemde leeraar.

Electrische Kachels
Technisch Bureau A. A. SLOOTWEG
Oranjestraat 9 - Telef. 3öO.

\

Kerkconcert
ten behoeve van de Diaconie der Ned. Herv. Gem.,

DONDERDAG 6 OCTÖBER, 8 uur.
Henny v. Spanje, Sopraan - Corry v. Hoogerhuyze, Al*
Antoine Sauveplaine, Violist - Evert Dees, Organist

Pierre Verdonck, Pianist.
Entree 50 cent. Kaarten verkrijgbaar bij BAKELS,
Kerkstraat; LORENZ, Haltestraat; v. PETEGEM, Burg.
Engelbertstraat; VERLOOP, Haltestraat en 's avonds
aan de Kerk.

A. Ch. STUBERT, Behanger en Stoffeerder
is VERHUISD

van de Kostverlorenstraat No. 14 naar de

Verlengde Haltestraat No„ 69.

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 ~ ZANDVOORT,

Algemeen Moplokaal
Groote Krocht 18.

Venduhouder:
H. J. LEISING.

Voor de eerstvolgende
veiling kunnen goede-
ren worden ingebracht,
des verlangd gehaald
worden.

C. FRAY
SIGARENMAQAZIJN

Gr. Krocht 26.
TEL. 310.

RUIME KEUZE

Sigaren - Sigaretten
en Tabak.

„DE HOOP"
Luxe Brood- en Koekhakkerij.

Neemt proef met ons
K r e n t e n b r o o d en
Speculaasbrokken.

JW. KEUR
Diaconiehuisstraat No. 36.

P. van der Vliet
Jan Steenstraat - Tel. 196

\?!eeschhouwerij.
1ste kwal. Rund-, Kalfs-

en Varkensvleesch.

Fa. Th. PASVEER
32 HflLTESTRftAT 32.

Winterartikelen.
Kachelhaakje 6 Ct.

Kolenschep 15 Ct.
Kolenkit 98 Ct.
Kachelplaat 224 Ct.
Beddenkruik 72 Ct.

Klein Ijzer- en Koper-waren tegen
onze bekende lage prijzen.

VERLOREN
Zondagmorgen

Diamanten Broche,
(gedachtenis). Tegen beloo-
ning terug te bezorgen bij
VAN VUQHT, Kostverlo-
renstraat No 28.

Biedt zich aan

net Diiitsch meisje,
reeds bijna 2 jaar werkz. in
Holland Adr. Dorpsplein 9.

Kost en Inwoning
aangeboden voor Heeren
of Dames.
Fr. br. lett. W. bur. v. d. bl.

Kamers met Pension
in villa, f60.— per maand.
Br lett. M. Boekh. LORENZ

Te Koop
Prima Slavonisch jEiken Buffet
f 60.—; Prima Dressoir f 30.—;
Prima Vulkachel metnikkel f20.-
(met spaarpijp f 22.50). Te zien
Zondags na 2 uur, den geheelen
dag, Parallelweg 29.
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T& Koop
een mooie groen geëmail.
VULKACHEL, weinig ge-
bruikt, prijs f 22 50, met
kachelplaat f 25.—.

Te bevr. Kerkpad No. 8.

Bontmantels.
Genie Bontmantels

te koop
gevraagd.

Fr. br. lett. T. bur v. d. bl.

Te Huur
lief zonnig Bovenhuis in de
van Ostadestraat. Huurprijs
f 6.— per week Te bevra-
gen bij C. BLOKKER, Kost-
verlorenstraat 50, alhier.

Klein Huisje
ie huur gevraagd, 2 kamers
en keuken. Huurprijs 3 a 4
gulden per week.
Fr. br. lett. U. bur. v. d. bl.

Te Huur
Zit-Slaapkamer
met of zonder pension.

Van Speijkstraat No. 4.

ZiMDUOORT
UERKOOPHim
Dr. Mezgersfraat 71

TEL. 246.
v

Ieder die meubelen of
andere artikelen wenscht
te verkoopen, kan deze
aan bovenstaand adres
zenden.
Hoogste prijzen, minste

kosten.
Goederen kunnen in-

gezonden worden met
opgaaf van verkoopprijs.

en in.
Aangeboden:

l pers. Eng. Ledikanten m.
springbak, matras en
peluw.

l pers. wit gesch. Wasch-
tafels m. compl. waschstel.

Wit gesch. Nachtkastjes.
Wit gesch. Tafeltje.
Nieuwe Gaskachel, (paar

maal gebruikt).
Diverse kleine artikelen.
l Lampenkap,
l Potkachel.
l Vulkachel.
1 Damesfiets.
8 jaarg. Opvoeding [en Mo-

raal.
7 jaarg' Ned. Maandblad v.

Philatelie.

Gevraagd:
Jaarsma Haard.
Lampenkap.
Klein Buffet.
Uitschuiftafel.
2 Clubfauteuils.

OM ROEP'\*r IVI 6 l \Jf E-* B •

Dames en Meeren!
Zij die te veel hebben en zij die te weinig

hebben; die te veel hebben, brengen of laten
mij ontbieden om de kleeding te verkoopen.
Aan degenen die te weinig hebben, om alle in
de gelegenheid te stellen om net en goedkoop
gekleed te kunnen gaan.

Conditiën nader overeen te kornen.

A Ek s T™ ff* R a i TT <r*
NT. S M l T S

Gediplomeerd Coupeur-KJeermaker,
Dr. Joh. Mezgerstr. 12. Na 7 uur v. Speijkstr. 4

Atelier voor Maat-, Reparatie- en Keerwerk.

ie
S. BOHEMEN - "Kerkstraat 3,

blijft d.;n geheelen winter geopend voor

Pas-, Abonnement- en Briefkaartfoto
Direct mede te rjerraers,
4 stiltes voor SO cent.

Zw» gemolt* Heeren Borstrok vanaf 155 et.
» n » Pantalon „ 155 „

Jongens Borstrokken en Pantalons
gemolt* vanaf 85 et.

Pracht flan. Dames Nachthemden „ 265 „
Alle maten Pull' Overs en Vesten.

Vraagt onze bekende Wollen Goederen, zooals:
Camisoles, Hemden, Directoires, Kousen, enz. enz.

„DE WOLBAAL"

PLAATSELIJK NIEUWS.

VERGADERING MANNENKOOR.
Maandag 26 Sept. heeft een vergadering plaats ge-

had welke door een groot aantal der leden werd bij-
gewoond. Besloten werd tot oprichting van een jon-
genskoor. Eveneens zal in 1928 weder een concours
gehouden woeden, waaraan verschillende feestelijk-
heden verbonden zullen zijn, ter 'herinnering aan het
5-jarig bestaan van het Mannenkoor. Ook bestaan er
plannen om over een of twee jaar een reisje naar het
buitenland te maken. Bovenstaand getuigt van de noo-
dige energie die de leden der vereeniging bezielt.

IS ZWEMMEN NUTTIG EN NOODIG?
Help!!! Een kind is spelenderwijze van de brugleu-

ning in het diepe water gevallen, vandaar die nood-
kreet.

Moe'der is wanhopig, broertjes en zusjes loopen
angstig dooreen, en vader... .? staart verstald naar
zijn lieveling.... hij is een reuze sportman, kan
prachtig voetballen, tennissen, schaken, loopt de 100
M. in 12 sec., kan fijn dansen, voornl, Ccharlestonnen,
maar zwemmen.,.. ? neen geen slag, vandaar die
kreet van ontzetting van hem. Help!!! En gij. Lezer?
Sluit U aan bij de Zandv. Redd. Brigade. Leert zwem-
men, leert zwemmend redden!

RIJSOLINE
Is het eenigste middel om geen stof in kamers te
doen opvliegen, uitstekerid geschikt voor winkels,
omdat door gebruik van Rijsoline geen stof op de in
de etalage zijnde artikelen komt.

NOODLANDING,
Een legervliegtuig met schietdoel achter zich vloog

Maandag over ons dorp. Door het defect raken van
'den motor was het noodzakelijk om een noodlanding
te doen waarvoor het strand de aangewezen plek
was. Het scheelde weinig of de machine was legen
den watertoren terecht gekomen. De landing had
zonder ongelukken plaats. Na de noodige reparatie
is Dinsdag het vliegtuig weder vertrokken.

KERKCONCERT.
Donderdag a.s, zal een Kerkconcert gegeven wor-

den, dat met verwijzing naar de advertentie in dit
blad, zeker geen verdere aanbeveling behoeft, wij
twijfelen ook niet dat er veel plaatsen onbezet zul-
len zijn.

„Monopole".
Het is Woensdag ten duidelijkste gebleken, dat,

wanneer men met iets goeds te Zandvoort voor den
dag komt, er nog veel animo is. De opvoering van
„Ghetto" door het gezelschap van Louis de Vries is
een succes geweest, De zaal was goed bezet, de ge-
heele uitvoering was goed verzorgd en het spel was,
om in een woord te zeggen, goed. De heer Louis de
Vries die de rol van de blinde Sachel vertolkte had
bij elk bedrijf applaus, evenzoo de overige acteurs en
actrices, die allen even verdienstelijk hun rol vertolkte.

De Gebr. Koper hebben al weder getoond dat zij
steeds het beste brengen.

BUSLICHTINGEN WINTERDIENST 1927—1928.
Ingang 3 October 1927.

Werkdagen:
Hoofdbus (kantoor) Bijbussen

6.30
12.50
14,55
20.45

7.15
Zon- en feestdagen:

5.45
11.30
14.—
19.45

6.15

P)e Zeemeeuwen.
Officieele Mededeelingen.

Bestuursvergadering op Maandag 3 October a.s,,
aan 't bekende adres.

Tevens wordt medegedeeld dat met ingang van dien
datum de maandelijksche clubavonden weer worden
gehouden, dus op Maandag 3 October a.s, verwach-
ten we vele leden en donateurs op onzen clubavond.

De feestavond is nu definitief bepaald op Zatfer-
dag 22 October e.k, in gebouw Monopole.

Oefenen in Central des Woendagsavonds!
Deze trainingsavond wordt nog lang niet door alle

leden bijgewoond. Het is werkelijk van veel belang
op 'deze trainingsavond aanwezig te zijn. Aanvang
voor de Juniores 7 uur — voor de ouderen 8.30
uur.

Wedstrijden:
Zondag 'heeft het Ie elftal zijn tweede overwin-

ning behaald en wel tegen Kennemers II met 3—1.
Bravo! Het 4e had zijn eerste nederlaag te pakken
van Bloemendaal 4 maar even met 5—O, Volgende
maal beter!

Op Zondag 2 October worden gespeeld:
H. F. C. III-Zeemeeuwen I 10 uur
Hoofddorp II—Zeemeeuwen II 2 uur
Zeemeeuwen III—Damiaten I 2 uur
Zeemeeuwen IV—Zandvoort IV 10 uur
Zeemeeuwen juniores—Zandvoort juniores 12 uur

Zie de Etalage van
Magazijn „DE VLIJT".

Let vooral op het adres Haltestraat 12.

Wollen Dames- en Kinder-Camisoies.
Flanellen Nachtponnen - Gemolt, Dames- en Kinder-

Directoires - Bebé Truitjes, Broekjes «n Mutsjes.

Enorme sorteering KOUSEN, SOKKEN,
WOL en SAJET,



Zandvoort's Weekblad „Zee en Duin".

DE ZWEMOEFENINGEN IN STOOP'S BAD.
Zooals reeds is gemeld zal Maandag 10 October

van 7—8 uur n,m, in Stoop's Bad de zwemoefeningen
van de Z. R, B. een aanvang nemen.

Zij die wensc'hen deel te nemen aan 'die oefeningen
worden verzocht zich schriftelijk op te geven bij den
Heer P. v. d, Mije, Marnixstraat 10, of zich te melden
Maandag 3 Octo'ber n,m. 8 uur in de zaal van „Zo-
merlust" waar ook het badgoed kan worden gebracht.
Bij die gelegenheid zal het Bestuur gaarne met de
deelnemers een en ander bespreken, zooals reisge-
legenheid, wijze van oefening, enz.

Dankbetuiging.
De oude heer Holtman is ten onzent geweest om

namens alle ouden van dagen den dank van hen, door
middel van ons blad aan de Zandvoortsche Feest-
commissie over te brengen voor de heerlijke autotocht.

VOLKSONDERWIJS.
Maandagavond heeft de afdeeling Zandvoort van

Volksonderwijs een vergadering in Zomerlust ge-
houden. Op 4 Oct, a,s. zal de Heer Ketelaar, wét-
houder van onderwijs 'te Amsterdam voor de afdee-
ling spreken. Het ontwerp retributieregeling dat ver-
leden jaar verworpen werd zal opnieuw door de
Raad behandeld moeten worden. Maatregelen zullen
woeden getroffen om een groot aantal leden den
landdag op Zondag 9 October te Velserend, te doen
bijwonen. De Heeren Poots en Kornmann zijn tot
afgevaardigden naar de Algemeene Vergadering
benoemd.

ïn Zandvoort
ter overname gevraagd bestaande

BROODBAKKERIJ.
Br. fr. onder No. 2498 aan B. VAN DER LAND'S
Boekhandel, Heerengracht 561 te Amsterdam.

JfflMg^flqMqMMWJflBMfij^^

Dansinstituut H. B. DREIJER
gevestigd in Hotel 5S om er-lus t.

Aanvang der lessen begin October.
Speciaal-inrichting voor kleine clubjes - Privaatles

op elk gewenscht uur.
Inschrijving dagelijks aan het Instituut,

Kinder les Woensdagmiddag van 4 30—6 uur;
Leerlingen Dinsdags avonds van 8—10 uur;

Gehuwden Donderdags avonds van 8—10 uur.
Openings Soiree Zaterdag 1 October. danvang & u.
Entree 50 et. pi. bel.

Aanbevelend, H. B. DREIJER,
Dansleeraar.

Lid van de Nederlaudsche Vereeniging van Dansonderwijzers.

Drogisterij K. v. d. MIJE
Waïïemstjr<aal S9 - Tel. 163

Drogerijen, Chemicaliën, Verhandstoffen en Specialité's.
GSwAS- eau VERFWARBN.

RIPOLÏNVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar

\TT ÏTT»V JL1J l
Loon stoff eerderij — Beddenmakerij

Alles tegen loontarief tip top in orde.

Speciale aanbieding:
DIVANS f 9.-, 10.50,12.50,15 50,17.50, 20 enz.

Zuiver Kapok 2-pers. Matras m. 28 pnd Kapok,
stores naar keuze f 38.50.

Bestellingen HALTESTRAAT 28a boven.

Zwaardemakers
per flesch

Roode Bessenwijn f 0.65
Witte „ „ 0.70
Appelwijn m. Alcoh. „ 0.60
Meiwijn ...... „ 0.65
Med.Boschbessenw.„ 0.95

Verkrijgbaar bij

C. SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5

Huis- en Kachelsmid
SCHELPENPLEIN,

beveelt zich beleefd aan v.
alle voorkomende werk-
zaamheden.

BOK sctiBBPSieenueflen.
Lamsvleesch

verkrijgbaar
vanaf 45 cent per pond.

Lamsbout
80 cent per pond

bij A. R. 5ERNÉ
Haltestraat 47 • Tel. 120.

NIEUWE OOGST

Zuiaarflemaüer's
Huishoudjain

in alle soorten,
42 cent per ponds-pot.

Voor de ledige pot wordf 4 cent
terugbetaald.

M., KEJV1P»,
Kerkstr. 28 - Tetef. 152

Het beste adres voor

Knippen en Scheren
A. K U IK,

v. Os t ad es t r. S.

Proeft
U nu eens onze fijne

SPECULAAS.(

Gebr. J.v. d. Werff
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Pr. MEZGERSTR. 48 - Tel. 130

Tj+ Aukema
Dames- en Heerenkapper

Parfumeriën en
Toiletartikelen

Tramstraat 11 - Tel. 323,
Het beste adres voor

Wijnhandel „Bordeaux",

H. BRINK
Gr. Krocht 28 - Tel. 354

is Uw adres voor
Wijnen en Gedistilleerd.

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting

Koopt Uw Groenten
bij de

GroentencentraSe.
Telefoon 369.

'n Goed en niet duur leveranc.

1 PIAJI1I& VEEHOUDERS.

van
AL.BERT

nu 6/2 et. p. pond.

per 100 pond f 6.35.
Samengesteld uit Gebroken Maïs, Inlandsche Tarwe,
Zware Gerst, Boekweit, Zonnepitten en Hennepzaad.

Machinaal gereinigd en van alle stof gezuiverd.
Boekweit
Zonnepitten
Duiveboonen

Maïs p. pond 5J/2
Gebroken Maïs „ 6 Va
Zware Gerst „ 7Va
Haver „ 7l/2
Tarwe „ 8

p. pond 8
„ H
n 10

Gem. Duivevoer „ 9
Hennepzaad „ U

1ste kwaliteit Ochtendvoer per zakje van 5 pond 60.
Prima Ochtendvoer los per pond 8-10.

Al RFR»T HFl ÏNr̂ IL<JL-£JL-*£\ I i IJL-*I%J1 Î
R. 391 HOFLEVERANCIER.

WEDER ONTVANGEN

nieuwe oogst Hero Groenten.

j. 6. HUlii • Me Mi 32.
Telefoon 370.

Jb* v» Duivenboden M* Hollenberg
Haltestr. 39 - Tel. 327 Diac.huisstr. l - Tel. 157

H* v» d* Meij v/h Wed* J*Kapteijn
Kruissteeg 20 - Telef. 253.

Scherp concurreerende prijzen*

ANTHRACIET,
afmeting 20-30 f 2.50,

afmeting 30-50 f 2,70 per HUL
Ie kwaliteit Wales Anthraciet*
Verder alle soorten BRANDSTOFFEN.

franco huis.

C. R. E. S.
De ideaaS schoen.

Het nieuwste wereldartikel. - Soliditeit in
alle onderdeden. - Altijd blijvende pasvorm.
Spaart gezondheid en geld. -- De schoen voor
alle jaargetijden. - Hoogste waarde tegen
laagsten prijs. '*

6 maanden garantie op het
onderwerJk.

ALLEEN VERKRIJGBAAR:

GR. KROeHT 8.
C.R.E.S. REPARATIE-INRICHTING.
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Abonnementsprijs voor overige plaatsen in Nederland f 1.25 per kwartaal.

Directie en Administratie:
ZEESTRAAT 41
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Gratis verspreiding v. 2300 exempl.
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Gebouw „MOWOPOLE" - Stationsplein
Dir. GEBR. KOPER.

A.s. 2Cond£&g *S» October
8 uur (precies).

Opvoering van een groot
: Wereldstad-Programma. :

2 Moo ff dn urnxne rs!
2S Scfilagers!

Als eerste hoofdnummer optreden van
's Werelds grootste FILM-DIVA.

POLA NEGRI
in

Groot boeiend filmwerk in 7 acten.

POLA NEGRI in de rol v. een avonturierster,
een sterk levend drama.

Een film met temperament.
Als 2e Hoofdnummer:

Be scuaiii m nel segiiiieiii.
Een Paramount schitterend v. spel en inhoud

In de hoofdrol W AL ACE BEERY.
Hier reeds bekend uit de film Beau Geste.

Zondagmiddag tyalf 3
GROOT FAMILIE-MATINEE.

Als Hoofdnummer:

De Schande v, h. Regiment.
Prijzen Matinee:

2O, 3O en 5O cent.
Boven 16 jaar: 30, 50 en 75 cent.

Prijzen Avondvoorstelling:
f O.SO, f O.7S, f I.— en f 1.20.

Plaatsbespreken zeer dringend aanbevolen
vanaf heden in het Sigarenmagazijn Gebr.
KOPER, Stalionspl. - Telefoon No. 300

Verwctclit:
HET MACHTIG FILMWERK,

OLD IRONDES

SimplexRijwielen
zijn thans het goedkoopst.

Prijzen vanaf f 7O.-
Met ingang van l October
1927 zijn de prijzen van ons
prima reparatiewerk met

25 pCt. verlaagd.
Wij houden ons voor uw
gewaardeerde orders be-
leefd aanbevolen.

Zandvoortsche Rijwielhandel
*ï. A. ESAI^TE

Kerkplein 2
: Tel. 138. :

Kerkdienst.
Ned. Hervormde Kerk.

Zondag 9 Oct. v.m. 10 u.
Ds. A. K. Straatsma.

Geref.Kerk(b. h. verb).
10 u. v.m. en 5 u. n.m.
de heer M. den Boer, be-
noemd hulppred., Haarlem.

Eerste
Zandvoortsche Drogisterij
C. LÜTTIK,

Fa. van Ingen
Haltestraat 23 - Tel. 197

en
Potgieterstr. 14.

Zandv. Kring, Godsd. Leven
Brugstr. 15

9-10 u. Dienst v. kinderen
9 j. en ouder.
10.30 u. v.m. Ds. N. Padt
12 u. Dienst m. k. v. 5-8 j.
10.30 v.m Jeugdd. (14-18
j ) in school D., de heer C
Postma.

Een oudspreekwoord
zegt „Maakt iets goeds, maakt
het bekend en gij zult slagen".

Dat de constructeurs van het

Gazelle Rijwiel
sinds 35 jaar iets goeds maken
bewijst thans hun omzet door
een weefc-productie vanplm. 900
stuks.

„het GazeNe Huis"
C. VAN DE 6EER,

Gr. Krocht 20 - Tel. 18

Telefoon No. 224 .
Wij verhuren ook Auto's zonder Chauffeur,

zoowel open als gesloten.

Garage „RIMKO" - Oranjestr. 2.
REPARATIE - STALLING - TENNISBANEN,

CITROEN - Official Dealer - FORD.

• n f • t t > \̂ • •Wilt GIJ
iets voordeel! gs en toch mooi in
OVERHEMDEN, HOEDEN of DASSEN,
beziet dan de Etalages van

Maison „De Nouveauté"
en Gij koopt daar.

3,

Gebouw „MONOPOLE"
ZAMPVOORT.

Het Vereenigd Haagsch Tooneel
Leider: «I. F. JVÏ.ERTENS.

Kiedera SSaterdaë & Oct., S uur

DE TANTE UIT INDIË
Nieuw blijspel van Henri van Wermeskerken
in 3 bedrijven. Regie van den schrijver.
Het grootste succes van het nieuwe seizoen.

MET MEVROUW

E. DE BOER VAN RIJK
IN DE HOOFDROL.

Eerste optreden na haar groot succes te Parijs

Medewerkenden t
Cato Mertens de Jager, S. de Vries-de Boer, Lisette

Fratzky, Corry Vonk, Jan van Dommelen,
Lutzer Eringa, Wim Paassen,

Tonny Stevens, Willy van Driestt

In het 2e bedrijf i
- D E CHAÏSLJESXOM.

Schitterende Persbeoordeeliogen.
Entrees fl.SO, SS.-, f O.76, fO.SO

plus rechten.
Plaatsbespreken vanaf heden in Sigarenmagazijn

Gebr. KOPER, Stationsplein.

Adverfeeren doet Verkoopen.



Zand voort' Weekblad „Zee en Duin".

Slip. Zoo Slap, wat nieuws breng jij van de week.
Slap. Oud nieuws . . .
S l ip . En dat is?
Slap. Dat je hier nooit anders hoort dan dat het

slecht gaat, dat het eene nog beroerder is als het
andere, en dan steeds het terugkomende dessert „be-
iastingverhooging" altijd en altijd hetzelfde. De vorige
Raad begon er mee, eindigde er mee, en de nieuwe
Raad begint er maar weer mee.

S l ip . Dat heb ik ook gehoord, ze willen 100 op-
centen op de Vermogensbelasting leggen.

S lap . Gelijk hebben ze, al die vermogens ook in
Zandvoort maken je zenuwachtig, en dat is de eenigste
oplossing om ze kwijt te raken, en hebben we 't dan
heel wat rustiger. Ik hoorde dat Baron von der Heydt
ook vertrokken is.

S i ip . Dat heb ik ook gehoord, doch was dit al 3
maanden geleden bekend, en is het een schadepost
voor de Gemeente . . .

Slap. Dat is zoo, en is het toch treurig dat een
Gemeente als Zandvoort tegen zulke gebeurtenissen
niet opgewassen is, want je kunt gerust rekenen dat
dit weer belastingverhooging zal geven.

S l ip . Ik geloof dat het werkelijk nog niet zoo kwaad
zou zijn indien de Gemeente zich bij een Engelsche
Maatschappij zou laten verzekeren tegen belasting-
derving, door het verlaten of sterven van inwoners,
die flink betalen, waardoor ze dan in die gevallen
een groot bedrag in eens uitgekeerd zou krijgen.

Slap. Het kampeerverbod zal ook wel weer het
langst bestaan hebben.

S l ip . Dat zal wel, er komt tenminste een voorstel
om het in te trekken, en gezien de samenstelling, zal
dit wel aangenomen worden.

Slap. Als dit in orde is, zullen ze zeker wel weer
gaan Lunaparken.

S l ip . O, een Lunapark krijgen we ook wel, en als
dat er door gaat moet het op een punt komen, dat
ze de bezoekers in het dorp krijgen, niet achteraf.
Wanneer de menschen eenmaal in het dorp zijn wordt
er allicht^ wat gekocht en heeft ieder er wat aan.

Slap. Ik hoor dat er nog een interpellatie komt
omtrent de electrificatie van de lijn Haarlem-Zandvoort.

S l ip . AI dat "praten hier, geeft niet veel, bij de
Directie in Utrecht waar de Burgemeester reeds meer-
malen geweest is, daar moet men zijn om iets te be-
reiken, en zal B. en W. ongetwijfeld bij aanhouden
succes hebben.

Slap. Als je alles z'oo nagaat wat er al op de 2e
vergadering moet behandeld worden, kunnen we ons
op een langdurige zit t ing voorbereiden. Tot ziens . .

S l ip . Adieu, tot volgende week.

A* J+ FEIJ, Fotograaf Duinweg 7
Laat mij Uw kinderen bij U thuis fotografeeren,

Speciale inrichting voor het maken van

VERGROOTINGEN NAAR ELKE (ook verbleekte) FOTO.
-

nn*̂ «««M»tnr"iir-̂ rT-iT'lTmTiiirw-n'™-̂ ^

Notities van een Zandvoorter.
Dat de Burgemeester weder in de Gemeente van

zijn vacantie teruggekeerd is.
Dat een te verwachten voorstel om 100 opcenten

op de Vermogensbelasting te leggen, voor de Gemeente-
kas meer nadeel dan voordeel zou beteekenen.

Dat daardoor immers de laatste vermogensbezitters
genoopt zouden worden de Gemeente te verlaten.

Dat deze maand reeds weder enkele goedbetalende
inwoners naar Amsterdam vertrokken zijn.

Dat ook Bacon von der Heydt onder de vertrek-
kenden behoort.

Dat de Heer Wolf, Sigarenwinkelier, Zeestraat, prima
kwaliteit lootjes verkoopt, waar zelfs de 50.000 op valt.

Dat gezien dÊ finantieele toestand der Gemeente,
niets onbeproefd mag worden gelaten om de steun-
verleening zoo weinig mogelijk te doen zijn.

Dat dit bereikt wordt door werkverschaffing, waar-
door, voor het te betalen bedrag, werk geleverd wordt.

Dat er voldoende werk is en geschept kan worden«
mits men een open oog voor de toekomst heeft.

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 ~ ZANDVOORT,

Slöjdcursus.
De cartoncursus voor kinderen vanaf 8 jaar, wordt

gegeven eiken Woensdagmiddag van 2 — S'/a uur- Deze
cursus is bijzonder geschikt voor grootere meisjes.

De houtcursus voor kinderen vanaf 10 jaar, wordt
gegeven eiken Woensdagmiddag van 33/4 — 5'/4 uur.

* Inlichtingen verstrekt

6. VAN BEEK, Koninginneweg 23.

1 Snelfotografie
S* BOHEMEN - Kerkstraat 3,

blijft den geheelen winter geopend voor

Pas-, Abonnement- en Briefkaartfoto
Direct mede te raexraeti,
4 stuks voor SO cent.

O n t w i k k e l e n en a f d r u k k e n voor H. H. Amateurs.
NET - SNEL - GOEDKOOP.

Winterlezingen
vanwege de Ned. Herv. Qem.

6 Wjnterlezingen in „Ons Huis",
waarbij o.a. zullen komen t

Prof. Dr. H. Th. Obbink en
Prof. Dr. M. van Rhijn.

Ie Lezing Vrijdag 14 October.
De Poëzie van Adema Scheltema

door Ds. A. K. STRAATSMA.
Aanvang 8.1£» uur precies.

\?leeschhouwerij en Spekslager!]
KLEINE KROCHT 3 - TELEF. 293

Het goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

Rund-, Kalfs- en \7arkensvleesch.
Neemt proef met onze heerlijke

RAUWE ROOKWORST a 60 et. per pond.

Aanbevelend, J, U. fl. SPROIJT t ZOHEH.

K, Visser's Autodiensten
zijn zoowel voor den handel als voor particulieren het

VERBINDINGSMIDDEL
tusschen ZANDVOORT— HAARLEM- AMSTERDAM
en 't geheele GOOI. Goederen worden in kleine en
groote hoeveelheden in den eene plaats afgehaald en
in den kortst mogelijken tijd in de andere plaats
keurig en zonder beschadiging afgeleverd, de bereke-
ning van het vrachtloon is naar omvang en gewicht
altijd ZEER BILLIJK. Het adres te Zandvoort is:

Kleine Krocht No. t :: Telef. 255
Orders per telefoon op te geven is het beste, dan zijn
vergissingen en vertraging uitgesloten. TEL.

Gezellige Zaal
te huur voor Partijen, Feesten, Vergade-

ringen, Repetitiën, enz» enz.
Aanbevelend,

Stationstr. 9 G. DE LEEUW.

A. GERRITSEN
VAN OSTADESTR, 3

is het adres voor
Kruideniers-, Comestibles-

en fijne Vleesehwaren.
Scherp concurrccrendc prijzen.

O.a, prima Kremer's Koffie
en Thee.

C FRAY
SIQARENMAQAZUN

Gr. Krocht 26.
TEL. 310.

RUIME KEUZE
Sigaren - Sigaretten

en Tabak.

P. van der Vliet
Jan Steenstraat - Tel. 196

Vleeschhouwerij.
1ste kwal. Rund-, Kalfs-

en Varkensvleesch.

Pluchette
voor Gordijnen en

Tochtdekens,
per El f 1.35.

Groninger Bazar
Gr. Krocht 3O

Ik heb
voor de koude Wintermaanden
warme Handbeschermers in ver-
schillende kwaliteiten en prijzen

Voorts een mooie sorteering
Winterartikelen zooals:
Lederen Handschoenen, Sliklap-
pen, Jaspandbeschermers, Kilo-
metertellers.

Groote sof teering roode sein-
lïchten waaronder de nieuwe
onbreekbare FAIRZ LITE I
Bagagedragers en -Riemen.
Zaklantaarns en Batterijen.
Electr. Rijwiellantaarns waar-
onder de nieuwste Riemen Lamp!
Dunlop- en Michelin Banden.
„Solar"-Carbidlampen en nog
veel meer!
Ziet de Etalage!

Vraagt prijzen!

Zandv. Rijwielhandel

H.G.Uatin«EIIHEII
PAKVELDSTRAAT No. 4

openbare Moping
in het

Algemeen uerKoopioKaai
Groote Krocht 18.
Op Donderdag 13 Oct,

zal de Venduhoudcr: H.
J, LEISING publiek ver-
koopen Meubilaire en andere
goederen.
Kijkdag: 12 Oct., 10-4 uur.

Goederen kunnen nog
worden ingebracht desver-
langd gehaald worden.

Te Koop
EEN VULKACHEL, merk
„Red-Star" bij D. Koper &
Zn., Haltestr. 57.
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Mevrouw,
Laat Uw „Haar" vakkundig

behandelen.
T A R I E F :

ONDULEEREN . . f 0.75
WASSCHEN . . . » 0.75
KNIPPEN ..... „ 0.60
GECOMB ..... „1.75

Ook aan huis té* ontbieden.
Maison „H é l io trope"

5 ORANJESTRAAT 5.

Slaapkamer
te

met of zonder pension, l
min. v. h. Station.
Fr. br. lett. C. bur. v. d. bl.

Te tSisur
GROOT BOVENHUIS,

bev. 8 kam., keuk., W.C.
groot balcon en groot plat,
afz. opgang, bill. huurprijs.

Te bevr. Woningbureau
„Zee en Duin", Zeestr. 41,
Telef. 246.

Verstelnaaister*
Meisje biedt zich aan voor
alle Verstel-, Brei- en
Stopwerk. Bill. condities
Fr. br. lett. K. bur. v d. bl.

Handwerkles
in Engelsch Borduursel,
Richelieu, Filet, Frivolit'é.
Fr. br. lett. L. bur. v. d. bl.

znnouooers
UERKOOPHU
Dr. Mezcjersfraat 71

TEL. 24ó.

Alle goederen kunnen
voor verkoop ingebracht
worden met opgaaf van
verkoopprijs.

Aangeboden:
Ledikanten, Waschtafels,

Nachtkastjes, Kachels, Ta-
fels, Fietsen, Lampenkap-
pen, Pathefoon m. 30platen.

Gevraagd:
Jaafsma Haard.
2 Clubfauteuils.
l Kinderledikant.
6 bekl. Stoelen met 2 dito

Fauteuils,
l Boekenkast.
l Kleerenkast.
l Karpet, goede staat.
DAGELIJKS GEOPEND

U zegt!
Wie met z'n tijd

wil medegaan,
Heeft steeds een

advertentie in
„Zee en Duin"

staan/

DANKBETUIGING.

Het Bestuur van „Onderling Hulpbetoon",
getroffen door de vele blijken van belangstel-
ling bij het 35-jarig jubileum van de Vereeni-
ging ondervonden, betuigt allen die door het
zenden van bloemen, gelukwenschen of per-
soonlijk bezoek van hun waardeering voor het
werk van „O. H." blijk hebben gegeven, zijn
hartelijken dank.

HET BESTUUR.

Radiomuziek.
Wenscht Gij daarvoor geld te besteden? Schaft U
dan een toestel aan waarmede gij zoowel KORTE als
LANGE GOLF goed verstaanbaar kunt ontvangen,
dit is te bereiken door een
Daicretet of een W. S. F. Toestel.

VASTSTAANDE FABRIEKSPRIJZEN.
Alleen te verkrijgen bij het
Teelin, Bisreau J. H. v. KEUL,EW

DIACONIEHUISSTRAAT 24 - TEL. 173.
Zonder eenige verplichting 8 dagen op proef.

Het allerbeste adres voor

Kousen en Sokken
is en blijft

„DE WOLBAAL"
Wol m. zijde bewerkte Dameskousen vanaf 98 Ct.

Eng, Streepkousen in alle moderne kleuren.
Wollen Kinderkousen.

Heeft U al eens kennis gemaakt met onze
Wollen Reclame Sokken, slechts 89 cent.
Mooie sorteering Kinderhoedjes, Mantels.

Jongensjekkers. Wollen Pull'Overs vanaf f 1.68

Gij kunt Uw Kleeding 2 x dragen.
Laat Uw COSTUUM, DEMI of WINTERJAS

vakkundig1 keeren bij

ANT. SMITS
Gediplomeerd Coupeur-Kleermaker,

Dr. Joh. Mezgerstr. 12. Na 7 uur v. Speijkstr. 4
Atelier voor Maat-, Reparatie- en Keerwerk.

B E Z O E K T

SPREÜGERS mwm\.
[Speciaal ingericht Schoenmagazijn

GR. KROCHT 8.
Ontvangen ruime keuze VILT PANTOFFELS.

Vilt Damespantoffels met lederen | i O
zool en hak vanaf 1>1O

KERKSTRAAT 16.
Gemaakte Ondergoederen - Kousen - jSokken

Overhemden - Dassen.

Ruime sorteering^Kinderspeelgoederen
de Etalage's.

Financieel©
Ondergeteekendë belast zich met het regelen van

en advies geven aan zakenmenschen die in finantieele
moeilijkheden verkeeren. — Strikte geheimhouding.
Op verzoek wordt de aangelegenheid ten Uwent be-
sproken.

O. SmAïwDER, Pension „West-End",
Dr. Mezgerstraat 69.

BURGERLIJKE STAND.

Geboren: Loekie, dochter van J. Broersma en C.
Westheider; Theodorus Franciscus, zoon van Th, G.
Schouten en J. C. van Dam.

Ondertrouwd: D. Paap en F. H. de Vries.
Gehuwd: J. van Zijtveld en C. C. Verver; J. A.

Mulder en D. de Roode; F. H. van Drunen en K. Vis-
ser; A. Kerkman en J. Koper.

Overleden: C. A. Becker, weduwe van H. C. Kriege
oud 69 jaren..^^____.._

Wij lezen in de Zondagsbode:
Winterlezingen»

Het programma is nu zoo ongeveer klaar voor de
winterlezingen.

In October en November hoop ik de lezingen zelf
te geven, in October „over de poëzie van Adama van
Scheltema" (den bekenden socialistischen dichter) en
in November over „de Keizer van Portugal", zoo niet
het allermooiste, dan toch een van de mooiste boeken
van Selma Lagerlöf.

Voor December zoek ik nog iemand, voor het onder-
werp: „de Orde van de Ster van het Oosten en Krish-
nannunti, den nieuwen Christus".

In Januari Prof. Dr. van Rhijn van Utrecht, onder-
werp: „Wandelingen door het Nieuwe Testament".

In Februari Prof. Dr. H. Th. Obbink van Utrecht,
onderwerp: „Egyptische Pyramiden en Koningsgraven"
(o.a. over Tut-Anch-Amort(s graf) met lichtbeelden.

In Maart hoop ik zelf te sluiten met een bijbelsch
onderwerp. Wenschen daaromtrent, wacht ik graag af.

Voor dat de lezingen beginnen, vermoedelijk op
Maandag 3 October, hoop ik nog een gemeenteavond
te houden, waarbij zal overgegaan worden tot het
vormen van een huisbezoek-commissie.

A. K. S.
Op a.s. Vrijdag 14 October zal de eerste lezing in

„Ons Huis" gehouden worden. Wij twijfelen niet dat
de opkomst groot zal zijn. Red. Z. en D.

Kindermatiné,
Woensdag 12 October zal de Vereeniging „Flora"

een kindermatiné geven tot stijving der kas, noodig
om de onkosten te dekken der kindertuintjes in het
Kostverlorenpark. Aanvang n.m. 2 uur, entreeprijzen
12 en 24 cent, plaatsbespreken Dinsdag van 4-5 .uur.

Rijkspostspaarbank.
Aan het postkantoor te Zandvoort en de daaronder

ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de
maand September 1927 ingelegd f29.605.07, terugbe-
taald f 22.493.82. Het laatste door dat kantoor uitge-
geven boekje draagt het nummer 5595.

Gas.
In ons blad van heden komt een advertentie voor

betreffende de gasprijzen. Wij vestigen er speciaal de
aandacht op dat voor verwarmingsdoeleinden de gas-
prijs op 7 cent gesteld is. Bovendien kan men van
het Gasbedrijf gaskachels en andere toestellen be-
trekken tegen termijnbetalingen. Gasverwarming woidt
meer en meer gebruikt en verdient het aanbeveling
om eens een kijkje te nemen bij het Gasbedrijfkantoor
naar de haarden en andere toestellen, hetgeen geheel
onverplicht kan geschieden, terwijl men dan eerst ziet,
wat men met gas bereiken kan.

£)e Zeemeeuwen.
Officieele Mededeelingen.

Wedstrijdprogramma Zondag 9 Oct.
V.S.V. II-Zeemeeuwen I, 12 uur. St.-Editic Beker.
Ripperda II-Zeemeeuwen II, 2 uur.
Zeemeeuwen III-V^S.V. IV, 10.30 uur.
Zeemeeuwen IV-D W.O. II, 2 uur.
E.D.O.-juniores-Zeemeeuwen-juniores, 10 uur.
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Wij lezen in Haarlem's Dagblad:
STEUNVERLEENING.

Werkverruiming.
De Zandvoortsche Bestuurdersbond heeft tot den

Raad een adres gericht, waarin hij verzoekt, een com-
missie m het leven te roepen, die de werkverruiming
en eventueele steunverleening ter hand zal nemen. De
Z.B.B meent, dat deze commissie zal moeten bestaan
uit een lid van den Raad, twee leden werkgevers en
twee leden werknemers Als grootste organisatie, tevens
de eenige, die de werknemers in centraal verband
heeft, wenscht de Z B.B. de leden werknemers aan te
wijzen.

De Z.B.B, beveelt de volgende werken ter uitvoering
aan:

Het bouwen van een bewaarschool of voorberei-
dende school.

Het verbreeden van een gedeelte Boulevard.
Het maken van en beteren toegang naar Plan Noord,

nl. de doortrekking van de Potgieterstraat naar de Dr.
Smitstraat.

Het verbeteren van de Brederodestraat.
Het doortrekken van de Van Lennepstraat tot den

Zeeweg of zooals deze is geprojecteerd.
Het dempen van de ijskom in Plan Noord.
Bevordering van den volkswoningbouw.
Het maken van een gemeentelijk sportterrein en een

gemeentelijk parkenterrein voor auto's.

„Monopole".
Wij attendeeren nog eens speciaal op het geheel

nieuwe stuk „De Tante uit Indië", dat heden avond
voor het eerst na het succes te Parijs opgevoerd wordt.
Verzuimt niet dit te zien, het zou U spijten, het is
schitterend

Kerkconcert.
Donderdagavond is ten behoeve van de Diaconie

een concert gegeven. De belangstelling was tamelijk
groot, hoewel er nog heel wat kaarten onverkocht
zijn blijven liggen.

De opening door orgelspel van den Heer Dees was
indrukwekkender dan het einde. De dames Spanje en
Hoogenhuyze zongen uitstekend, vooral de sopraan.
De Heer Sauveplanne als violist speelde goed, terwijl
de Heer Verdonck als pianist uitmuntend gespeeld
heeft. Het dochtertje van Ds Straatsma overhandigde
de dames bloemen, hetgeen wel verdiend was. Over
het geheel genomen hebben de bezoekers veel van
het concert kunnen genieten.

m -* rv- Tfnptt ''VLIJ i
Looastoffeerderij - Beddenmakerij

Alles tegen loontarief tip top in orde.

Speciale aanbieding:
DIVANS f 9.-, 10.50,12.50,15 50,17.50, 20 enz.

Zuiver Kapok 2-pers. Matras m. 28 pnd Kapok,
stores naar keuze f 3S.50.

Bestellingen HALTESTRAAT 28a boven.

Kost vanaf Oet.-opname over gewonen nieter 10 ets. p. M3.
, Munt-meter 12
„ Verwarm.-meter 7 ,

Ter kennis wordt gebracht* dat Munt"
gasmeters geplaatst worden in perceelen
met een maximum huurwaarde van f 12» ~
per week»

Mengen ten Kantore der Gemeenle-Bedrijuen.

Net als voorheen
is ook nu weer ons

overheerlijk gekruide
Speculaas.

Kleintjes 18 Ct. en Brokken
slechts 12 Ct. per ons*

J. SCHIPPER
Haltestraat 19 - Tel. 59.

A m s te r d. \7 leeschhal ,
Smedesfraat 19a - Telef. 321

Prima bevr. Rundwleesch.
Dagelijkse^ verscl) Vleesch

uit de koelhuizen.
Bazorging zonder prosTerhooging.

Aanbevelend.
A. v. d Weerd.

H. A. SCHRAAL -ZülÜtt. 13
Timmerman.

Verricht a l l e reparatie's,
onderhoud van huizen, bur-
gerwerk. Levert en plaatst
Veiligheidssloten, alles
tegen scherp concurr. prijzen

A. SCHUITEN
2Sand voort

Smedestr. 19 - Telef. 184
Handel in alle soorten

BRANDSTOFFEN

Zwaardemakers
per flesch

Roode Bessenwijn f 0.65
Witte „ „ 0.70
Appelwijn m. Alcoh. „ 0.60
Meiwijn „ 0.65
Med. Boschbessenw.» 0.95

Verkrijgbaar bij

C. SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5

Proeft
U nu eens onze fijne

SPECULAAS.
Gebr. J.v. d. Werff
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR. 48 - Tel. 130

Het beste adres voor

Knippen BB Scheren
A. K UI K,

v. Ostaeïestr. S.

Wijnhandel»Bordeaux",

H, BRINK
Gr. Krocht 28 - Tel. 354

is Uw adres voor
Wijnen en Gedistilleerd.

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting

„DE HOOP"
Luxe Brood- en Koekbakkerij.

Neemt proef met ons
K r e n t e n b r o o d en
Speculaasbrokken,

M. KEUR
Diaconiehuisstraat No. 36.

De verstandige Huisvrouw
koopt hare

Levensmiddelen, Koffie, Thee enz.
uitsluitend in de winkels van

ALBERT HEIJN,
dan toch is zij verzekerd werkelijk het beste

tegen de laagste prijzen te ontvangen.
Groene Erwten p.p. 15-17-20
Noord Holl. Capucijners „ 17-19-22-25

„ extra grove „ - 30-35
Gelezen Grauwe Erwten „ 35-40

Geldersche Worst
Spliterwtcn

per pond 68
19

Prima Witte Boonen p.p. 12-15
Gelezen Walch. Boonen „ 20

' Gegarandeerd puik van Kook.
Witte Suiker p.p. 25'/2
Prima Koffie p p. vanaf 55
Geurige Thee * p. ons 26
Prima Jam p. pondspot 42

' 9 7Qn » * * • » ' "
n 3 . 110

pot gratis.
Margarine p.p. vanaf 27
bij ieder pond Margarine een choc. reep gratis.

Versch Gebrande Pinda's p.p. 18
Nieuwe Vijgen „ 16-25
Sun Maid Rozijnen „ 25
Fondant Borstplaat per l/2 pond .22'/2
Chocolade v/d Boterham, Pralines, Nougat-
batons, Advocaatboonen, IJswafeitjes, Zand-

ringen per '/a Pond 29
Heerlijk Gekruid Speculaas p. '/a P- 19-24

Per blik inhoud van 3 pond ,105

Bessensap p. iflesch 22-42
Zout p p. 4'/2
Schoencream m. nieuwePatentopener p. gr d. 15

ALBERT HEIJN
R. 398 HOFLEVERANCIER.
ZANDVOORT Kerkstraat 30 Telef. 62

Drogisterij K. v. d, M l JE
Willemstraat 19 - Tel. 163

Drogerijen, Chemicaliën, Verbandstoffen en Specialité's.
GLAS- en VERFWAREIV.

RIPOLINVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar.

Jb* v* Duivenboden M* Hollenbcrg
Haltestr. 39 - Tel. 327 Diac.huisstr. l - Tel. 157

H* v* d* Meij v/hWed* J*Kapteijn
Kruissteeg 20 - Telef. 253.

Scherp concurreerende prijzen*

ANTHRACIET,
afmeting 20-30 £ 2*80,

afmeting 30-50 f3*-* per HX»
Ie kwalitei^ Wales Anthraciet*
Verder alle soorten BRANDSTOFFEN.

franco huis.
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Hollandia-Bioscoop
Gebouw „MONOPOLE" - Stationsplein

Dir. QEBR. KOPER.

ATTEIMXIE!
Het is ons een buitengewone eer aan de

geachte inwoners van Zandvoort te kunnen
berichten, dat wij

A.s. Zaterdag IS en
Zondag 16 October

8 uur (precies),
zullen opvoeren de allernieuwste Super-
film der Paramount-Film.
Eerste opvoering in Nederland bij ons.
Vóór Amsterdam, Rotterdam, den Haag en
andere plaatsen.
Het groote Cinematografische meesterwerk.

DE ADELAAR
DER ZEE

(OLD IRONSIDES).

Groot romantisch filmwerk in 12acten, met
Amerika's meest gevierde artisten in de
hoofdrollen Een verhaal uit den goeden tijd
van Zeerovers en de romantiek der Zeven
Zeeën.

De mooiste film van dit seizoen.

Zondagmiddag tyalf 3
GROOT FAMILIE^MATINÉE

Als Hoofdnummer:

De Adelaar der Zee
Plaatsbespreken zeer dringend aanbevolen
vanaf heden in het Sigarenmagazijn Gebr
KOPER, Stationspi. - Telefoon No. 300

Prijzen Matinee:
25O, 3O en 5O cent.

Boven 16 jaar: 30, 50 en 75 cent.

Prijzen Avondvoorstelling:
f O.SO, f 0.7 S9 11.— en fi 1.25.

Verwacht:
DE ELLENDIGER

Naar het bekende boekwerk van VICTOR HUGO

SimplexRijwielen
worden van het beste staal, door
de beste arbeidskrachten, in de
best ingerichte fabriek v. Neder-
land vervaardigd.

Koopt en berijdt daarom uit-
sluitend dit eminente Hollandsche
merk, want SIMPLEX is ook
het goedkoopst.

PRIJZEN THANS VANAF
ff 7O.-

„NORD LICHT"
Electrische Rijwiellantaarn,

Er is geen tweede lamp die
zulk sterk licht geeft.

Zandvoortsche Rijwielhandel
»J. A. BALTB

Kerkplein 2
: Tel. 138. :

DOOR
de vele aanvragen naar Kin-
derrijwielen hebben de Ga-
zelle Rijwielfabrieken be-
sloten, een speciale serie
daarvan te vervaardigen
welke thans reeds in alle
maten leverbaar zijn tegen
den vastgestelden prijs.
Jongens rijwiel met kast, free-
wiel en rem f 60..—
Meisjes rijwiel id. id. f 63.-
Komt U eens naar de modellen
zien met de schitterend celluloid
overtrokken sturen.

„HetGazelleHuis"
C. VAN DE GEER,

Gr. Krocht 20 - Tel. 18

Telefoon No. 2 2 4 .
Wij leeren U ook Chauffeuren.
öarage „RINKO" - Oranjestr, 2.

STALLING - TENNISBANEN.
Official Dealer - FORD.

REPARATIE
CITROEN -

A a i * IJL f°\ • •Wilt GIJ

l KEET BROOD

iets voordeeligs en toch mooi in
OVERHEMDEN, HOEDEN of DASSEN,
beziet dan de Etalages van

Maison „De Nouveauté"
HALTESTRAAX 3,

en Gij koopt daar.

Raadsoverzicht.

Opening 7i uur. Afwezig de Heeren Geers en Gun-
thers. Ingekomen stukken werden voorgelezen. Me j.
Schaap kreeg eervol o'ntslag als helpster der bewaar-
school. Subsidie „Witte Kruis" werd als door B, en
W. geadviseerd, aangenomen. Voorstel tot heffing van
straatbelasting werd aangehouden tot volgende ver-
gadering, omdat de nfèeste leden deze aangelegenheid
eerst eens rustig thuis zouden willen bezien. Het voor-
stel tot vaststelling eener verordening tot heffing van
opcenten op de hoofdsom der personeele belasting
werd besloten. Het advies van B. en W. betreffende,
het bevorderen dat deze gemeente in een lagere klasse
der Personeele belasting wordt geplaatst, aangenomen.
Het voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 5
Mei 1927, betreffende koop van ongeveer 70 M2, grond
voor verbreeding van Tramplein werd aangehouden.
De heer Kornemans werd benoemd tot lid van de
'Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs.

De heer Forrer bepleit het schoonhouden der stra-
ten in Plan Noord, omdat dit niet gunstig is, dat op
zekeren middag de jongens zelf de straten gereinigd
hebben, en vraagt speciaal voor de Kom de aandacht
van B, en W., omdat deze door den stank dien ze
verspreidt, schadelijk voor de gezondheid is. De Voor-
zitter zal al het mogelijke doen dit te verhelpen. Tot
personeel voor het vervolgonderwijs werden benoemd
de heer Poots, Mevr, Bruïnsma en Me j. Teekman. Een
verzoek om gebruik te mogen maken van de school-
lokalen, werd tot volgende vergadering aangehouden;
de heer Molenaar was van meening dat een kleine
vergoeding voor het gebruik niet misplaatst zou zijn.
Het voorstel tot verhooging van de jaarwedde van den
Directeur der Bedrijven, gaf nog heel wat verschil van
inzicht. Jammer is het dat er in een openbare verga-
dering zooveel over gesproken moet worden, niette-
genstaande men kon constateeren dat elk raadslid
overtuigd is dat het hem toekomt. De heer Termes gaf
gaarne zijn stem er voor, om zulk een ambtenaar te
behouden. De heer Moolenaar is er evenmin tegen,
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doch hij ziet er een groot gevaar in, omdat ieder amb-
tenaar, en ieder arbeider, straks om een verhooging
kan komen, en omdat de salarissen op een voorgaande
vergadering zijn vastgesteld, komt hem een tusschen-
tijdsche verhooging, niettegenstaande hij den Direc-
teur ook gaarne te Zandvoort zou houden, te gevaar-
lijk. De Heer Fraenkel is er vóór; in andere gemeenten
is het salaris beduidend hooger, en zou een ambtenaar
met zulke bekwaamheden als de Directeur van het
gasbedrijf niet gaarne zien vertrekken. De heer Druyf
pleit in dezelfde richting. Ook de Heeren Elfers en
Slegers sluiten zich aan. Naar aanleiding van de Hee-
ren Druyf, Elfers en Fraenkel is de heer Molenaar
nog meer tot de overtuiging gekomen, dat hij dit voor-
stel niet kan steunen, omdat wanneer b.v, de Gem,
Secretaris zou solliciteeren, dan wel weer een verzoek
voor salarisverhooging kan komen cm hem te houden
en zoo zou men door kunnen gaan.

De Wethouder Zwaan merkt op, dat dit verzoek
niet is uitgegaan van B, en W. doch van een lid van
de Commissie. De heer Fraenkel merkt op, dat de heer
Molenaar niet bang behoeft te zijn, dat alle ambte-
naren komen, want we kunnen, zoo zegt spreker, een
heel stelletje missen, doch de krachten die we hebben,
en in het belang der gemeente zijn, moeten we houden.

De heer Forrer protesteert tegen de wijze waarop
de he'er Fraenkel over de ambtenaren spreekt.

Tenslotte wordt het voorstel tot verhooging aange-
nomen. Hierna werd tot wijziging van het reglement
voor werklieden in dienst der Gemeente, als door B.
en W. voorgesteld, besloten.

Wijziging retributiegeld Middelbaar en Hooger on-
derwijs, na eenige verandering door den heer Padt aan-
gebracht, werd aangehouden tot de volgende vergade-
ring. Hierna werd het Kampeerverbod opgeheven,
natuurlijk niet dan na het voor en tegen door verschil-
lende leden besproken was. De heer Forrer zeide dat
hierdoor aan een groot onrecht een einde gemaakt

A* J. FEIJ, Fotograaf Duinweg 7
Laat mij Uw kinderen bij U thuis fotügrafeeren.

Speciale inrichting voor het maken van
Kunstlicfotopnamen.

VERGROOTINGEN NAAR|ELKE (ook verbleekte) FOTO.

was, en laakte de berichten in de N. Haarl, Courant,
Ook de heer Elfers zeide, de N, H, Crt. te moeten noe-
men, omdat het was, alsof wij hier iets heel onzedelijks
van plan waren. Was er tegen om van boven af alles
te verbieden en heeft voldoende vertrouwen in B, en
W,, dat het zoodanig geregeld wordt, dat allet. een
goed verloop heeft,

De heer Slegers is er tegen; Zandvoort als 2e Bad-
plaats in Nederland kan hiervan geen voordeel heb-
ben, gezien de rommelige toestand die daardoor in
't leven geroepen wordt, terwijl hij bij bezoeken vele
jongens en meisjes in één tent aantrof, die daar naast,
door en op elkaar lagen. De heer Fraenkel merkt op,
dat menschen, die tegen het kampeeren zijn, ook tegen
het korte rokjes of bloote armen-systeem moeten zijn,
terwijl het toe te juichen is, dat hierdoor een groote
schare menschen van zee en zon genieten kunnen.
Eveneens werd het kampeeren bepleit door de heeren
Druyf, Forrer en Padt, de laatste naar voren brengend
dat Zandvoort niet alleen een badplaats voor de ka-
pitaalbrengers moet zijn, doch voor alle categoriën van
menschen.

Het voorstel om 100 opcenten te heffen op de hoofd-
som der vermogensbelasting werd aangehouden, Be-
treffende de bespreking van de werkloosheid, was het
de bedoeling om in de volgende vergadering met con-
crete voorstellen te komen. Om de steunverleening
los te maken van het Armbestuur en door werkver-
schaffing een moreele inzinking te voorkomen.

Er wordt op spoed aangedrongen, thans zijn 66 per-
sonen werkloos, volgende week waarschijnlijk 75,

De geest onder de werkloozen is echter beter dan
voor 5 jaar geleden. Voor het bestudeeren van de „ste-
reotype werkloosheid" voelt de heer Molenaar niets,
omdat het een studie zonder einde zou zijn.

Wegens plaatsgebrek zijn we genoodzaakt in ons
volgend nummer het verdere verloop der Raadsver-
gadering te melden.

Vleeschhouwerij en Spekslagerij
KLEINE KROCHT 3 - TELER 293

Het goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

Rund-, Kalfs- en \7arkensvleesch.
Neemt proef met onze heerlijke

RAUWE ROOKWORST a 60 et. per pond,

Aanbevelend, J. ||. 0. SPRDIJT & ZOHEII.

Drogisterij K. v. d. M l JE
Wiilemstraat 19 - Tel. 163

Drogerijen, Chemicaliën, Verbandstoffen en Speciaiité's.
GLAS- en VERFWAREN.

RIPOLINVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar.

OMROEP!
Dames en Heeren,

Zij die te veel hebben en zij die te weinig hebben;
die te veel hebben, brengen of laten mij ontbieden
om de kleeding te verkoopen.

Aan degene die te weinig hebben, om allen in de
gelegenheid te stellen om net en goedkoop gekleed
te kunnen gaan.

Conditiën nader overeen te komen.

ANT. SMITS
Gediplomeerd Coupeur-KIeermaker,

Dr. Joh. Mezgerstr. 12. Na 7 uur v Speijkatr. 4

Atelier voor Maat-, Reparatie- en Keerwerk.

P. VAN DER VLIET, Vleeschhouwer
<Jan Steenstraat,

beveelt zich beleefd aan voor het

slachten van varkens voor de kuip.
Vakkundige behandeling verzekerd. Billijke prijs.

Gelegenheid voor het ROOKEN van Ham en Spek.

Fa. Th. PASVEER
32 HflLTESTRftAT 32.

Winterartikelen*
Kachelhaakje 6 Ct.

Kolenschep 15 Ct.
Kolenkit 98 Ct,
Kachelplaat 224 Ct.
Beddenkruik 72 Ct,

Klein Ijzer- en Koper waren tegen
onze bekende lage prijzen.

C. KOP
Huis- en Kachelsmid

SCHELPENPLEIN,
beveelt zich beleefd aan v
alle voorkomende werk-
zaamheden.

Ook scnoorsteenuegen.
Zwaardemakers

per flesch
Roode Bessenwijn f 0.65
Witte „ „ 0.70
Appelwijn m. Alcoh. „ 0.60
Meiwijn „ 0.65
Med. Boschbessenw.» 0.95

Verkrijgbaar bij

C SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5

H. KEESMAN
Jan Steenstraat t.

fllvorens te laten

vraagt men prijsopgaaf aan
bovenstaand adres.

Proeft
U nu eens onze fijne

SPECULAAS*
Gebr. J. v. d. Werff
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR 48 - Tel. 130

Pluchette
voor Gordijnen en

Tochtdekens,
per EI f 1.35.

Groninger Bazar
Gr. Krocht 3O

Uw adres voor

Fiine uieescm,
comestlhies

en Kruidenierswaren
is J. O. NUHUIS,

Gr. Krocht 32 - Tel. 370.

Godsdiensioelenineen.
Kerkdienst.

Ned. Hervormde Kerk.
Zondag 16 Oct. v.m. 10 u.
Ds. A. K. Straatsma.

Qeref.Kerk(b. h. verb).
10 u. v.m. en 5 u. n.m.
Ds. H. Kuiper, van Grand
Rapids.
Zandv. Kring, Godsd. Leven

Brugstr. 15
9-10 u. Dienst v kinderen
9 j. en ouder.
10.30 u. v.m. Ds. N. Padt
12 u. Dienst m. k. v. 5-8 j
10.30 v.m Jeugdd (14-18
j ) in school D., de heer
Biem Visser.

L» van der Mije
Koningstraat 10

Eerste zanduoorue
Pasteurisatie-lnrlchtim.

Melk ~ Boter
- Kaas en Eieren- -

Weder verkrijgbaar
de bekende fijne

GELDERSCHE-ROOKWORST
vanaf 70 Ct. per pond.

fl. v. d. WEERD
Kerkstraat 36 - Tel. 232

Smedestraat 19a - Tel. 321.

J* W* Rupprecht
Handel in Groenten, Fruit

en Delicatessen.
Prima Eigenheimers 9 Ct. p. Kg.

„ Zandaardappelen 10 » » „
BUITENLANDSCH FRUIT.

Zeestraat Ptfo.

Wijnhandel„Bordeaux",

H. BRINK
Gr. Krocht 28 - Tel. 354

is Uw adres voor
Wijnen en Gedistilleerd.

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting

Slaapkamer
te tiuur

met of zonder pension, l
min. v. h. Station.
Fr. br. lett. C. bur. v. d. bl.

Kost en Inwoning
aangeboden voor Heeren
of Dames.
Fr. br lett. B. bur. v d. bl.

Te Huur aangeboden
bij Wed. gem. Zit-Slaap-
kamer, voor l of 2 pers. a
f 3.- of f 5.50 p week, ook
m. pension, bill. cond., l
minuut van de tram.
Fr. br. lett. F. bur v. d. bl.

Broodbezorgers
gevraagd.

Nette personen voor brood
te bezorgen. Flinke provisie.
Fr. br. lett. O , bur. v. d. bl.
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Hiermede maak ik mijne geachte cliëntèlen bekend dat vanaf heden

AMSTEL en HEINEKEN'S BIEREN
= verkrijgbaar zijn in de Wijnhandel „BORDEAUX". =

GROOTE KROCHT 28 TELEFOON 354

Bezorging zonder nrijsvernooging tot 's avonds ïl uur. Ook Zondags.

Aanbevelend, H. BRINK.

ZARDUOORT'S
UERKOOPHIIIS
Dr. Mezgersfraat 71

IEL. 246.

Alle goederen kunnen
voor verkoop ingebracht
worden met opgaaf van
verkoopprijs.

Aangeboden:
Ledikanten, Waschtafels,

Nachtkastjes, Kachels, Ta-
fels, Fietsen, Lampenkap-
pen, Pathefoon m.SOpIaten.

Gevraagd:
jaarsma Haard.
2 Clubfauteuils.
l Kinderledikant.
6-bekl. Stoelen met 2 dito

Fauteuils,
l Boekenkast,
l Kleerenkast.
l Karpet, goede staat.
DAGELIJKS GEOPEND
Op aanvraag kunnen ingebrachte

goederen ook bij veiling
verkocht worden.

openhare uerKooping
te Zandvoort.

Wegens vertrek zal de
Makelaar CITROEN
in het openbaarverkoopen:

een completen inhoetiei,
zich bevindende in de

Villa, Kostverlorenstr. 85.
Kijkdag: Zondag 16 Oct.

van 10 tot 4 uur.
Veiling: Maandag 17 Oct.,
des morgens om 10 uur.

Zegt het voort!

Ongemeubil. Huis
of Villa.

Wij hebben verschillende
aanvragen voor ongemeub.
Woningen in verschillende
prijzen Aanbiedingen wor-
den ingewacht Woning-
bureau „ZEE EN DUIN",
Zeestraat 41.

Dansinstituut KL B, DREIJER
Gevestigd in Hotel „ZOMERLUST".

Op de Dinsdagavondles kunnen nog
eenige Leerlingen geplaatst worden

Voor de Kinderles op Woensdagmiddag
= nog eenige Leerlingen gevraagd. =

Prospectus en inlichtingen verkrijgb. in „Zomerlust"

Zondagmiddag 3-530 THÉ DANSANT
Zondagavond 8-1030 DANCING. ~

Aanbevelend,
H. B, DREIJER,

Lid van de Ned. Ver. van Dansleeraren.

Het allerbeste adres voor
Kousen en Sokken

is en blijft ..

„DE WOLBAAL"
SCHOOL,I»LrEIIV g.

Wol m. zijde bewerkte Dameskousen vanaf 98 Ct.
Eng, Streepkousen in alle moderne kleuren.

Wollen Kinderkousen.
Heeft U al eens kennis gemaakt met onze

Wollen Reclame Sokken, slechts 89 cent.
Mooie sorteering Kinderhoedjes, Mantels.

Jongensjekkers. Wollen PuIl'Overs vanaf f 1.68

Singer-Maatschappij - Haarlem.
Koningstraat 23.

Het is ons zeer aangenaam U te kunnen mededeelen,
dat de Singer-Maatschappij besloten heeft, van 24 Oct.
tot 5 Nov. een Gratis Knip- en Naaicursus te doen houden
in het Café-Restaurant „ZOMERLUST", Kosterstraat 7-9
te Zandvoort.

Wij bevelen U deze cursus ten zeerste aan, daar na
het volgen van den cursus, meer nog dan voorheen zal
blijken, dat de Singer Naaimachine de eerste hulp in de
huishouding is. Hoogachtend,

SINGER MAATSCHAPPIJ.

M. de Jong,
Meubelmaker - Lijs tenmaker

Stationstraat 14
Groote keuze in: Buffetten, Theekasten,
Tafels, Spiegels, Schilderijen, enz. enz.

Reparatie-Inrichting - Eigen Werkplaats.
Speciaal-Inrichting voor het inlijsten van
- Portretten en Schilderijen. -

Weggeloopen!
zwart glad-harig Smous-
hondje, luisterende naar de
naam „Bobby", oud 9 jaar.
Tegen goede bel. terug te
bez. of bericht s.v.p. aan
Mevr. Jager in Pension „Gr.
Kijkduin", Kostverlorenstr.,
Zandvoort.

Te Koop wegens uerlreK
Bad met Gevser, zoo goed
als nieuw. Billijke prijs. Te
bezichtigen Maandag, Kost-
verlorenstraat 48

Wegens uerireü ie Koop
een l-pers. Ledikant met
toebeh., Waschtafel, Dames-
fiets en Vulkachel. Te bez.
Maandag en Dinsdag, Dr.
Joh. Mezgerstraat 69.

Te Koop
5-pers, Auto, merk Com-
monwealtte, in prima staat,
tegen elk aannemelijk bod.
Fr. br. lett. E., bur. v. d. bl

Te Huur
B o v e n h u l s , goede stand,
bev. 8 kamers en keuken,
f 50.— per maand.
Fr. br. lett. S., bur. v. d. bl.

Gevraagd
een

ongemeubileerd Huis
aan Zee,

± 5 kamers en keuken.
Fr. br. lett. H., bur. v. d bl.

Aduerieeri in dit Bied.
BURGERLIJKE STAND.

Geboren: Antonius Gerardus Maria, zoon van J.
Th. Berkhout en F. Nowak.

Ondertrouwd: S. Klinkenberg en M. Landrichter.
Gehuwd: D. Paap en F. H. de Vries.

PLAATSELIJK NIEUWS.

Collecte.
Het Roode Kruis zal op Dinsdag 19 en Woensdag

20 October een collecte houden voor het Ned. Roode
Kruis. Een 14-tal dames van de Gymnastiekvereeni-
ging „O.S.S." zal deze collecte houden.

Wij vertrouwen dan ook wel, omdat bedoelde dames
zich zoo'n groote opoffering voor dit doel getroosten,
dat elk inwoner van Zandvoort zich een kleine opof-
fering zal laten welgevallen, om voor deze zaak iets
af te zonderen.

„Monopole".
„De Adelaar der „Zee", een film die nog niet in

Nederland vertoond is, waarin ligt opgesloten, dus
ook niet te Amsterdam. De eerste opvoering in Ne-
derland te Zandvoort. Volgens buitenlandsche bladen,
een prachtfilm.

0@ Zeemeeuwen.
Officieele Mededeelingen.

Programma voor Zondag 16 October.
Zeemeeuwen I—Schoten Ha, 2 uur.
Zeemeeuwen II-Damiaten II, 10.30 uur.
E.D.O. VI-Zeemeeuwen III, 12 uur.
Hillegom-juniores—Zeemeeuwen-juniores, 11 uur.

De Feestavond.
Op Zaterdag 22 dezer zal in „Monopole", Stations-

plein, de feestavond gehouden worden.
De Feestcommissie is er in geslaagd een bijzonder

aantrekkelijk cabaretprogramma samen te stellen, dank
zij de welwilende medewerking van den Heer en Mevr.
Dinnewet, den Heer en Mevr. Möhlman uit Amster-
dam, den Heer Feiko Beersma uit Amsterdam, den
Heer A. Paap (Accordeon), den Heer W. Rauch, den
Heer P. Koper en Ensemble, den Heer de Muynck e.a.

Voor de tombola zijn niet minder dan 200 fraaie
prijzen beschikbaar gesteld. Verschillende attracties
zullen er zeker de gezellige stemming in brengen.
Er zal voldoende gelegenheid zijn tot dansen.
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Lezing.
Wij lezen in „Opbouw": Donderdag 20 October,

des avonds 8. 1 5 uur, in 't Gebouw, Brugstraat, lezing
van den heer A. K. Hardenberg, Secretaris van de
Reclasseeringsraad te Rotterdam. Onderwerp: „Ge-
vangeniswezen en Reclasseering.

Bazar.
Het Bestuur van den Kring verzocht ons te willen

melden dat ze zich voorstelt op 15 en 16 November
a.s. de vierde Bazar te houden, die ten doel heeft om
van de opbrengst de rekening sluitend te maken en
eenige noodzakelijke verbeteringen te doen aanbrengen.
Op 5 en 12 November houden enkele dames zitting
om geschenken voor de Bazar in ontvangst te nemen.
Ongetwijfeld zal ieder die de belangen van den Kring
ter harte gaan, niet achterblijven in het zenden van
eenige artikelen voor bedoelde Bazar, waardoor zij
zichzelf en anderen dienen.

Arbeiders Hotel.
Volgens de berichten zou het plan van „Zomers

Buiten" zijn, om in 1928 met bedoeld Hotel zoover
te komen, dat het geheel of gedeeltelijk geëxploiteerd
zou kunnen worden.

Het zou vermoedelijk plm. 40 één-gezins huisjes en
ongeveer 20 kamers bevatten, bevens een Restaurant.

We hopen voor „Zomers Buiten" dat hun voornemen
slaagt, hoewel er nog wel eenige factoren zijn die het
plan kunnen doen duikelen.

Tramplein.
De noodvluchtheuvels hebben zeker aan de ver-

wachtingen voldaan, omdat ze thans door betonnen
zijn vervangen, met de daarbij behoorende verlichting.

Gezellige Zaal
te huur voor Partijen, Feesten, Vergade=

ringen, Repetitiën, enz. enz.
Aanbevelend,

Stationstr. 9 G. DE

l

Groenten Centrale
Wil&ielxnitiaweg 31 - Tel. 369

is UW adres voor
Groenten en Aardappelen.

Dagelij&sclie
Billijke prijzen.
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Het gure en natte weer is in aantocht.
C. R. E. S. Schoenen geeft U niet alleen
75 pCt. reparatiebesparing, doch bespaart
U ook voor ziekte.

Alleen-verkoor»:

SPRENGERS
CR. KROCHT S.

WIJ GEVEN CADEAU
een prachtig gedecoreerde

ONTBÏJTKOEKTROMMEL, BESCHUIT-,
KOFFIE- of THEEBUS

tegen inlevering van 20 Bons.
Voor deze trommels en jbussen welke buitengewoon

fraai zijn, verwijzen wij U naar onze etalages.
Vanaf Zaterdag 15 October t/m Zaterdag 12 Nov.

verstrekken wij een bon, bij aankoop van ieder der onderstaande artikelen.
V2 pond Koffie
V2 „ Thee

a 35-40-50-60-65
75-85~95-102>/2

I pak Zelfr. Bakmeel 20
l „ Patent Tarwebloem 18
l „ Javarijst 20-25
I „ A.H. Bak en Braadvet 44
l „ Zuiver Rundvet 33
l pond Margarine 27-36-45-55-75
l pot A, H. Jam 42-79-110
l „ Bijenhoning 55-100

l Groninger Sucadekoek
l Ontbijtkoek Z. Molen
l Honing Oemberkoek

Bus Z. Koeken
Bus A. H. Cacao
pond Pruimedanten

„ Sultana Roz.
flesch A. H. Slaolie

l „ „ „. Boterolie
l pak A. H. Huishoudzeep

30 .
25
58
27'/a

37V2-60
30-42

39-47-60
100
80
29

l flesch Bessensap a 22-42.

R. 390 HOFLEVERANCIER,

HET ADRES VOOR UITSLUITEND PRIMA KWALITEIT.

Randvoor tKerkstraat 3O

C FRAY
SÏQARENMAQAZIJN

Gr. Krocht 26.
TEL. 310.

RUIME KEUZE

Sigaren - Sigaretten
en Tabak.

Met beste adres voor

Knippen en Scheren
A. K U l K,

v. Ostadestr. S.

„DE HOOP"
Luxe Brood- en Koekbakkerij.

Neemt proef met ons
K r e n t e n b r o o d en
Speculaasbrokken,

m. KEUR
Diaconiehuisstraat No. 36.

Groote Krocht 18
Venduhouder: H. J: LEIS1NG.

In- en Verkoop van
: 2e hands Meubelen.
Voor de Veiling in begin Nov.
kunnen goederen ingebracht of
gehaald worden.

Nu is het de tijd om

Bloembol len
in tuin en potten te planten.
50 Narcissen in lOkleuren
25 vroege Tulpen in 5 kl.
25 Darwin Tulpen in 5 kl.

T& samen f 3,-.
Vraagt inlichtingen voor Juin-

of Kamerbeplanting bij
Th. v. d. MEU

10 Vondelstraat 10.

Loonstoff eerinrichting en Beddenmakerij

„DE VLIJT1

HALTESTRAAT 28a.
en Haltestraat 48 - Telefoon 125

Hedenavond O P El M S N O
van onzen nieuwen T O O N K A M E R Haltestraat 48.

Komt, JKiet, Oordeelt*
Onze artikelen recommandeeren zichzelf.

Ie. Door kwaliteit en fijnheid van 'afwerking.
2e. Door de zeer voordeelige prijzen.

. Bij ons wordt geen rommel of 2e hands goed verkocht. Wij
verkoopen uitsluitend prima kwaliteit.

Ons systeem is: VAN FABRIEK NAAR VERBRUIKER.

AiM BESTEL-fiOTO'S
welke K. VISSER *S Autodïensten
ter beschikking hebben, maken het mogelijk, ook bij
zeer groote drukte Uw orders op tijd uit te voeren,
zonder U in één enkel opzicht teSeur te stellen.

K. Visser's Autodiensten
hebben den naam van snelle en
EJxpeditte. Deze eerlijk verworven reputatie
zullen zij in alle opzichten 'handhaven.
K. VISSER'S Autodiensten zijn de
billijkste EXPEDITIE voor HAARLEM-AMSTERDAM
en het GOOI.
Het adres te Zaridvoort is:

Kleine Krocht No. 1 :: Telef. 255
2t x. daags- ' ' ' : ;' • • v •~'';•' '"• '""• '

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 - ZAND VOORT.

~ JAN SPIERS
Halte&tra&t 2S Tel. 144

slacht varkens voor de kuip'
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HoHandia-Bioscoop
Gebouw „MONOPOLE" - Stationsplein

Dir. QEBR. KOPER.

ATTENTIE!

Het is ons een buitengewone eer aan de
geachte inwoners van Zandvoort te kunnen
berichten, dat wij
A.s. 25ondag 23 October

8 uur (precies),
slechts EEN enkele voorstelling geven van
het grootste Fransche Cinemotografische

meesterwerk ooit vervaardigd:

m DE m
ELLENDÏGEN
De alles overtreffende film vervaardigd naar

het onsterfelijke kunstwerk van

VICTOR HUGCX
GABRIEL GABRIO

als JEAN VALJEAN.
JTEAN FOULOUT

\ als JAVERT.
Dit is een der mooiste films welke ooit

is vervaardigd.

A T T E N T I E !
Wegens de enorme lengte van deze'film

4500 M. Aanvang 8 uur precies.

Zondagmiddag rjalf 3
GROOT FAMILIE-MATINEE.

Als Hoofdnurnmer:

DE ELLENDIGER
Naar het bekende boekwerk van VICTOR HUGO.

Plaatsbespreken zeer dringend aanbevolen
vanaf heden in het Sigarenmagazijn Gebr.
KOPER, Stationspi. - Telefoon No. 300

Prijzen^ Matinee:
2O, 3O en SO cent.

Boven 16 jaar: 30, 50 en 75 cent.

Prijzen Avondvoorstelling:
fi O.-5O, f O.75, f 1.— en f 1.

Nord Licht
DE Electrische Rijwiellamp

welke het allerbeste
licht geeft.

Wij maken U er nogmaals
op attent dat de prijzen van
ons prima reparatiewerk
met 25 pCt. verlaagd zijn.
Zandvoortsck Rijwielhandel

J. A. BAJbTE
Kerkplein 1
\ Tel. 138. :

Telefoon N o. 224 .

Eerste
Zandvoortsehe Drogisterij
C. LÜTTIK,

Fa. van Ingen
Haltestraat 23 - tel. 197

en
Polgieterstr, 14

„GAZBLLE"
Br .zijn veel fabrieken welke

Rijwielen maken, maar er zijn
heel -weinige, -welke zelf hun
onderdeelen vervaardigen zooals
pendalen, naven, coontjes, assen
en cupsen, dit is een speciaal
iets der Gazelle Fabrieken.

Tot in het goedkoope Gazelle
Rijwiel treft U een eigen fabri-
catie, dus ook het fijnste en lichtst
loopende.

Prijzen thans vanaf f 70.—.
Compleet met kast en

remnaaf f 84.-

„HetGazelleHuis"
C. VAN DE GEER,

Gr. Krocht 20 - Tel. 18

Garage „RINKO" - Oranjestr. 2.
REPARATIE - ' STALLING - TENNISBANEN,

CITROEN - Official Dealer - FORD.

Dames,
Hebt gij onze sorteering VESTEN in
Crêpe de Chine en Crêpe Georgette
reeds door gezien?

Even naar
Maison „De Nouveauté"

HAI^TTESTRAAX 3,

Theater „MONOPOLE"
Dir. OEBR. KOPER.

Stationsplein Zandvoort.

Wij berichten aan de geachte inwoners van
Zandvoort, dat gezien het enorme succes van

LOUIS DE VRIES
A. s, Woensdag 26 October 6 uur,

zal optreden in

VOERMAN HENSEL
van

GERHARD HAUPTMANR
Voor nadere aankondiging zie groote biljetten.

Plaatsbespreken vanaf heden in Sigarenmagazijn
Qebr. KOPER, Stationsplein.

Raadsoverzicht.

Wegens de vele advertenties en het groote raads-
verslag was het ons vorige week onmogelijk om het
geheel te behandelen, en zullen, we het in 't kort door-
loopen,

- STRAATBELASTING wederom aangehouden, een
bewijs dat het er niet zoo vlot in wil, want al dragen
50 % der inkomsten, zij die hier n i e t wonen, de res~
teerende 50 % moet toch maar weer uit Zandvoort
komen. Beter zou zijn een weg te vinden, zoo dat de
belasting geen beletsel zou zijn om hier te wonen, doch
dé niet ihier wonende huizenbezitters, zoodanig voor
toezicht enz. te belasten, dat zij zouden merken dat ze
beter hier kunnen wonen, dan alléén een leegstaand
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J. H. G. Weenink
Telefoon 287

ZANDVQQRT
HELDERE WASCH

LAGE PRIJS
GEEN SLIJTAGE

GEEN VERMISSINGEN

HYGIBNI8CH

huis te hebben. Willen zijzelf hier niet wonen, dan
zouden ze, wanneer de lasten veel zijn, zulk een per-
ceel verkoopen, waardoor de kooper in de meeste ge-
vallen er zelf in zou komen wonen en is het doel be-
reikt.

Lagere klasse Personeele belasting, Het is nood-
zakelijk dat we in een lagere klasse komen. Wij be-
talen jaarlijks een groot bedrag aan het Rijk, wat niet
noodig is, hetgeen de Gemeente derft, kan best op an-
dere wijze gevonden worden. Het is te hopen, dat
hieraan ernstig gewerkt wordt.

Salaris Directeur Gasbedrijf. Algemeen roemt men
de capaciteiten, waarom volgt eerst dan verhooging,
wanneer er naar eene betere betrekking gesolliciteerd
is! Die geld voor de Gemeente verdient, behoort be-
taald te worden, ook al solliciteert de persoon in
kwestie niet, •>

Kampeerverbod, Dat dit opgeheven is, was te ver-
wachten, en is maar goed ook. Wanneer voor goede
orde gezorgd wordt, kan daar niet meer gebeuren dan
in Ihotel, pension, of thuis.

Vermogensbelasting, Dit punt is aangehouden, en
is het maar goed, dat men eerst nog maar eens be-
denkt wat men doet, het eenigste wat men daardoor
bereikt, is dat nog meer kapitaalkrachtige menschen
de Gemeente verlaten,

A* J* FEIJ, Fotograaf Duinweg 7
Laat mij Uw kinderen bij U thuis fotografeeren.

Speciale inrichting voor het maken van

VERGROOTJNGEN NAAR ELKE (ook verbleekte) FOTO.

Werkloosheidbestrijding kan alleen verlicht worden,,
door zooveel mogelijk arbeid te scheppen, door zoo-
veel mogelijk plannen te steunen, die werk in het dorp
brengen enz., terwijl alles gedaan moet worden, om
industrieën hier te krijgen. Ook werd nog gesproken
over bloembollenteelt, waarvoor eerstens de bodem on-
derzocht moet worden, of hij er voor geschikt is, en
zoo niet, of er kans is, door kunstmiddelen ze geschikt
te maken; indien dit het geval mocht zijn, dan met een
paar prima kweekers bespreken voor den opplant. Zijn
er een of meer voor te vinden, dan moet er gezorgd
worden dat ze geen zieke partijen opplanten, waar-
door de grond de eerste jaren weder niet gebruikt kan
worden. En zoo zijn er nog tal van zaken waarop
gelet moet worden. Mocht deze cultuur slagen, zou
dit van groot belang zijn. De eerste gedachte moet na-
tuurlijk niet zijn, wanneer er een paar voor gevonden
zouden worden om dit te probeeren, dat ze dan als
forens aangeslagen kunnen worden,

Autostalling, op den openbaren weg aan de Boule-
vard is gevaarlijk, niet wanneer er een auto staat,
want dan kan men van 't strand afkomend een andere
zien naderen, staan er echter tien of meer, dan kan men
ze niet zien aankomen, en staat het gelijk met een on-
bewaakten overweg met belemmerd uitzicht. Ze zou-
den dan beter aan het andere gedeelte geplaatst kun-
nen worden, wat men noemt aan den kant van de
mosterdhuizen, dan houdt men aan de andere zijde
een vrij uitzicht, terwijl van tegenovergestelde zijde,
geen auto kan komen.

Slip en Slap.
JH- <&.

Slip. Waar ben jij de vorige week gebleven?
Slap. Och, die Raad had me heelemaal verdrongen.
Slip. Wat zeg je er anders van?
S l a p . Ik zeg nog niets, spreken is zilver, maar

zwijgen is goud. Eerst de kat maar eens uit den booni
kijken.

Sl ip. Gelijk heb je, die veel zegt heeft veel te
verantwoorden.

ATTENTIE SEIN!
Wat goed is wordt nagemaakt. De weg
der Wijzen wordt gevolgd. „Zee en Duin"
was, is en blijft GRATIS in ISOOexempl.,
lederen Zaterdag. Niet alleen voor enkele
weken, om wat adverteerders te lokken,
om wanneer ze „binnen zijn", er een
abonné-blad van te maken, doch door=
loopend gegarandeerd en te controleeren.

In derj Winter 1800, in het Sei~
zoen 2000 stuks*

Alléén voor Zandvoort*

II Weest op Uw hoede II

Slap. Qeloof jij dat de linksche partij 't lang eens
onder elkaar blijft?

Slip. Ik weet het niet, ik heb er wel een zwaar
hoofd in.

Slap. Het lijkt me zoo'n verdeelde eenheid. Doch
laten we niet vóór onzen tijd praten, ze zijn waar-
schijnlijk nog wat vreemd voor elkaar en moeten ze
nog aan elkander wennen.

Slip. Weet jij waarom de verkeersregeling blijft
bestaan?

Slap. Ik niet, doch ik denk vanwege de drukte. ..
Slip. Zegt U dat wel, mensch nog beest zie je aan

de Boulevard, maar toch ben je verplicht om een heel
stuk om te rijden om op je bestemming te komen.

Slap. Dat is nog niet zoo slim als bij ons in de
Zeestraat, die mag je niet in- noch uitrijden.

Slip. Dat komt meer voor in wereldsteden
Slap. Zeg, heb je gehoord we krijgen een gratis

Officieel Blad.
S l ip Kan nooit goed zijn, alles wat officieel is kost

geld, alzoo gratis officieel nieuws kan niet bestaan.
Slap. Jij zegt dat zoo beslist en toch is het waar.

Ons Officieel Orgaan wordt per l November^ gratis
verspreidt.

Slip. O, bedoel je dat. Wel nee, ik heb gehoord
dat dit niet voor altijd is, doch voor een poosje.

S l a p Dan heb ik het verkeerd begrepen, dan wordt
dat zeker gedaan voor reclame.

Sl ip . Ja, natuurlijk, dat doen andere bladen ook
wel eens om wat adverteerders te werven, contracten
af te sluiten, abonné's te winnen enz. En als ze dan
weer succes nebben, geven ze hun oude aantal weer uit.

S lap Zoo, is dat het . . .
S l ip . Dat is toch te begrijpen, als jij f 5.- abon-

nementsgeld betaalt en je buurman krijgt hem voor
niets, dat kan toch niet bestaan.

Slap . En ik ben abonné.
S l i p Ik ben geen abonné, daarom mag jij een

dubbeltje betalen en ik krijg ze gratis voor niks thuis.
Slap. Maar dat doe ik niet, dan betaal ik mijn

abonnementskwitantie niet.

VOOR
Kousen

Sokken
•*• Overhemden

Dassera
Gemaakte Ondergoederen
Wollen O n dl e r goed eren

Bafosr-Artikelen
Is Uw adres

ALPH. SPRENGERS
KERKSTRAAT lö.

Goasfliensioeleninflen.
Kerkdienst.

Ned". Hervormde Kerk.
Zondag 23 Oct. v.m. 10 u.
Ds. A- K. Straatsma.
6.30 Ds. Beeker, Haarlem.

Qeref.Kerk(b. h. verb).
10 u. v.m. en 5 u. n. m.
Ds. H. Holtrop, IJmuiden
(Oost). Avonddienst. Bed.
H. Avondmaal.
Zandv. Kring, Godsd. Leven

Brugstr. 15
9-10 u. Dienst v. kinderen
9 j. en ouder.
10.30 u. v.m. Ds. N. Padt
12 u. Dienst m. k. v. 5-8 j.
10.30 v.m. Jeugdd. (14-18
j ) in school D., de heer
Elffers. N.m 3-4 uur Brug-
straat Muziekuur.
Religieuze Kring, Eikenlaan

Aerdenhout.
Zondag 30 Oct. 10'/2 uur,
Ds. G. J. Sirks, Rem. Pred.
den Haag.
Evangelisatie Samenkomst
in „Ons Huis", Kosterstr.

Dinsdagavond 830 uur.
Ned.Isr. Gem.,Dr.Mezgerstr.
Zaterdag v.m. 8'/2 uur-
Zaterdag n.m. 1.30 uur.

Avonddienst 'met het in-
vallen van den nacht.
Vrijdag 28 Oct. n.m. 4.30 u.

R K. Kerk
Zondag de H.H. Missen te
7.30 en 10 u ; 3 u. de Ves-
pers met Rozen hoedje.
Dinsdag n.m. 7 u Lof ter
eere v. d. H. Antonius.
Donderdag n m. 7 u. Lof
ter eere v. h. Allerh Sacr.
Zaterdag n.m. van 5—830
u. gelegenh. om te biechten.

~ BüPoerlilKe sianfl.
Geboren : Martinus Pieter,

zoon van C. Vlieland en T.
Kerkman; Willy Helena,
dochter van A Paap en H.
Ch.de Vries; Hendrik, zoon
van H. van Ekeren en G.
F. van Daalen

Getrouwd : Th. H.M. Gie-
lisse en A. C. Gröllers.

KI. zwart Pinchertje, luis-
terend n d. naam,,Dicky".
Tegen belooning terug te
bezorgen Gr. Krocht 34a.

Net Duiisch Meisje
biedt zich aan voor dag en
nacht, v.g.g.v.
Fr. br. lett. B., bur. v. d. bl.

Oagmeisje gevraagd
voor halve dagen. Zondags
vrij.
Frvbr. lett. O., bur. v. d. bl.

Oevraaéd
ACTIEF FLINK PERSOON
als vertegenw. eener Mij ,
wegens ziekte van de be-
staande agent. Voor actief
persoon zeer goede bijver-
dienste.
Br. lett. C., bur. v. d. bl.
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Vraagt uitsluitend Uw

AMSTEL en HEINEKEN'S
uit de Isobarometrische Bottelarij Wijnhandel „BORDEAUX".

KROCHT ZS& TELEFOON

S ronder £»rii@verlioogiaig tot 's avonds 11 uur. Oofe

Aanbevelend,

f 0.75
„0.75
„ 0.60
„1.75

Laat Uw „Haar" vakkundig
behandelen.

T A R I E F »
ONDULEEREN .
WASSCHEN . .
KNIPPEN
OECOMB

Ook aan huis te ontbieden.
Maison „H é l i o t r o pe"

5 ORANJESTRAAT 5.

Nu is het de tijd om

Bloembol len
in tuin en potten te planten.
50 Narcissen in 10 kleuren
25 vroege Tulpen in 5 kl.
25 Darwin Tulpen in 5 kl.

Te samen f 3-,- .
Desverlangd wordt een andere

combinatie verstrekt.
Vraagt inlichtingen voor het aan-
leggen van Tuinen, beplantingen
enz. Briefkaarten worden vergoed

TH. v, d. JMLEKI
10 Vondelstraat 10.

C - F7D 2i V^+ f KA. l
SÏQARENMAGAZÏJN

Gr. Krocht 26.
TEL. 310.

RUIME KEUZE
Sigaren - Sigaretten

en Tabak.

XTGERRITSEN
VAN OSTADESTR, 3

is het adres voor
Kruideniers-, Comestibles-

en fijne Vleesehwaren.
Scherp concurreerende prijzen.

O.a. prima Kremer's Koffie
_ _ en Thee.

NEEM PROEF
met ons heerlijk

Boterbanket.
Prima Amandelvulling.

H. J. M. KONINGS
Hoogeweg 31 - Tel. 190.

Etalage- Wedstrijd

in de
Groninger Bazar
Gr. Krocht 3O.
Zie de Sirooibiljetten.

AIRVOICE-Toestellen.
Vertegenwoordiger:

S. A. V. «3. MLJE,
Westerparkstraat 5.

Plaafs'roomapparaten f 42.50
ACCU'S LADEN f 0.35.

Sl ip . Gelijk heb je, ik zou het ook niet doen, want
nu de condities zijn abonné's f 5.— of een dubbeltje
in de winkel of gratis thuis bezorgd, dan kies ik het
laatste . . .

Slap. Neen hoor, daar ga ik niet mee accoord. Als
ik moet betalen, dan moet mijn buurman ook betalen,
en als hij niet hoeft te betalen, dan betaal ik ook niet.

S l i p Man maak je niet zoo kwaad, ik zeg immers
het is alleen om wat abonné's en adverteerders te
maken, en als dat doel bereikt is bezorgen ze weer
alléén bij abonné's. 't Is zoo eenvoudig mogelijk. We
hebben het hier te Zandvoort met andere bladen ook
gehad. De een is nog slimmer dan de ander, maar ik
weet bij ervaring dat de adverteerders hier het slimst
zijn.

Slap Nou, ik zal het eens aanzien, maar ik blijf
er bij als een ander ze voor niets krijgt, dan betaal
ik niet, en uit, ik betaal niet . . .

Sl ip. Och, je hebt gelijk, ik deed het ook niet.
Saluut.

Slap. Adieu, tot ziens.

Koop
Café met Vergunning

og» goede stand
Fr. brieven letter Z., bureau van dit blad.

Het allerbeste adres voor

Kousen en Sokken
is en blijft

„DE WOLBAAL"
Wol m. zijde bewerkte Dameskousen vanaf 98 Ct»

Eng. Streepkousen in alle moderne kleuren.
Wollen Kinderkousen.

Heeft U al eens kennis gemaakt met onze
Wollen eclame Sokken, slechts 89 een t.
Mooie sorteering Kinderhoedjes, Mantels.

Jongensjekkers. Wollen Pull'Overs vanaf f 1.68

Heerlijke, brosse, hoogst fijne gekruide Speculaas, is
en blijft toch altijd een delicatesse bij een kopje

Koffie en Thee.
Kleintjes 18 cent en Brokken 12 cent per ons.

Telef. 159
JAN SCHIPPER

- Haltestraat 19 ^ Telef. 159

SneSfotógrafie
S. BOHEMEN - Kerkstraat 3,

blijft den gehe,elen winter geopend voor

Pas-, Abonnement- en Brief kaarifoto
Direct mede te nemen.
4 stuks voor SO cent.

Gezellige Zaal
te huur voor Partijen, Feesten, Vergade

ringen, Repetitiën, enz. enz.
Aanbevelend,

Stationstr. 0 O. DE

M. de Jong,
Meube lmaker - Lijs tenmaker

Stationstraat 14
Groote keuze in; Buffetten, Theekasten,
Tafels, Spiegels, Schilderijen, enz. enz.

Reparatie-Inrichting ~ Eigen Werkplaats.
Speciaal-Inrichting voor het inlijsten van
- Portretten en Schilderijen. -

Loonstoffeermriehtmg en Beddenmakerij
„DE VLIJT"
HALTESTRAAT 28a.

en. HALTESTRAAT 48 - Telefoon 125.
Komt, 35iet, Oordeelt.

Onze artikelen recommandeeren zichzelf.
Ie. Door kwaliteit en fijnheid van afwerking.
2e. Door de zeer voordeelige prijzen.

Bij ons wordt geen rommel cf 2e hands goed verkocht. Wij
verkoopen uitsluitend prima kwaliteit.

Ons systeem is: VAN FABRIEK NAAR VERBRUIKER.

Vleeschhouwerij en Speksiagerij
KLEINE KROCHT 3 - TELEF. 293

Het goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

Rand-, Kalfs- en \7arkensvleesch.
Neemt proef met ooze heerlijke

RAUWE ROOKWORST a 60 et. per pond.

Aanbevelend, J, U, [f.

Singer=Maatschappij - Haarlem.

Koningstraat 23.

Het is ons zeer aangenaam U te kunnen mededeelen,
dat de Singer-Maatschappij besloten heeft, van 24 Oct.
tot 5 Nov. een Gratis Knip- en Naaicursus te doen houden
in het Café-Restaurant „ZOMERLUST", Kosterstraat 7-9
te Zandvoort.

Wij bevelen U deze cursus ten zeerste aan, daar na
het volgen van den cursus, meer nog dan voorheen zal
blijken, dat de Singer Naaimachine de eerste hulp in de
huishouding is. Hoogachtend,

SINGER MAATSCHAPPIJ.

Drogisterij K, v. d.
WilBerrastraai 19 - Tel. 3(53

Drogerijen, Chemicaliën, Verbandstoffen en Specialité's.
&L<A&- en VEJRFWAREra.

RIPOLINVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar
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PLAATSELIJK NIEUWS.

£)e Zeemeeuwen.
Officieele Mededeelingen.

Heden avond 8 uur feest in „Monopole".
Uitgesteld zijn de wedstrijden op Zondag "23 Oct.

voor het Ie en 2e elftal die in Haarlem moesten spelen,
alsook Zeemeeuwen IV—V.O.G. III. Om 12 uur spelen
Zeemeeuwen-juniores-D I. O.-juniores, om 2 uur
Zeemeeuwen III-D.S.K. II.

Bestuursvergadering Maandag 8 uur.
Aangenomen als donateur den heer H. J van Kas-

teel, als werkend lid de heer A. Koper.
Woensdag 7 uur training voor jongeren, 8 uur voor

ouderen.
Nieuwe insignes verkrijgbaar op de feestavond.

Voor 't perceel van den Postagent in de Zeestraat
werd heden een brievenbus geplaatst. De lichtiags-
uren zijn op Werkdagen 545, 11.30, 14.—, 19.45, op
Zon- en Feestdagen 6.15.

HOEST GIJ
of Uw kinderen en wil de slijm niet loskomen, past dan
op. Een vastzittende hoest kan oorzaak zijn van een
ernstige borstkwaal. Neemt dadelijk GEBUCO'S TEER-
STROOP, het meer dan 30 jaren beproefde geneesmiddel,
dat de slijm oplost en de ontstoken slijmvliezen geneest,
waardoor de hoest onmiddelijk bedaart.

Te Zandvoort bij:
D. v. Ingen, Halfestraat 23.

GEBUCO'S

TEERSTROOP
VOOR DE HOEST

RV+ VAN DER SLUIS
Vleesch- en Veehandel
Kleine Houtstraat 32 - HAARLEM
- Telefoon 14235 en 11530 -

Dagelijks bezorging te Zandvoort. Ritu afd. onder Rabb. toez

Levert steeds prima Rund', Kalfs- en Lamsvleesch, heerlijk
---- Pekelvleesch en prima Cervelaatworst.

Hoe gaat het U?
Dank U, zeer goed.

Ook ben ik zeer tevreden over mijn kleermaker, mijn
Demi en Winterjas zitten tegenwoordig zoo prettig,
dat heb ik vroeger nooit gehad,
'k Ben dan ook zeer tevreden over mijn tegenwoordig

adres, dat is:

ANT. SMITS
Gediplomeerd Coupeur-Kleermaker,

Dr. Joh. Mezgerstr. 12. Na 7 uur v. Speijkstr. 4
Atelier voor Maat-, Reparatie- en Keerwerk.

Ontvlekken en oppersen v. alle kleedingstukken

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 - ZANDVOORT,

Lichtreclames
voor Gevel, Dak en Etalage
munten uit door sierlijkheid en degelijkheid.
Worden onbeperkt gegarandeerd.

Teekeningen en alle gewenschte inlichtingen
zonder eenige verplichting. Zeer concurreerend.

Indien gewenscht op de meest gemakke-
lijkste voorwaarden, waardoor onder ieders
bereik.

Brieven letter L. aan het bureau van dit blad.

Algemeen uerKoonioKaai
Groote Krocht 18

Venduhouder: H. J. LEISING.
In- en Verkoop van

2e hands Meubelen.
Voor de Veiling in begin Nov.
kunnen goederen ingebracht of
gehaald worden.

„DE HOOP"
Luxe Brood- en Koekbakkerij.

Neemt proef met ons
K r e n t e n b r o o d en
Speculaasbrokken,

NL. KEUR
Diaconiehuisstraat No* 36.

Het beste adres voor

Knippen en Scheren
A. KUIK,

v. Ostadestr. &.

Wijnhandel „Bordeaux",

H. BRINK
Gr. Krocht 28 - Tel. 354

is Uw adres voor
Wijnen en Gedistilleerd.

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting

UOHIL-Ufc-B
Timmerman.

Verricht a l l e reparatie's,
onderhoud van huizen, bur-
gerwerk. Levert en plaatst
Veiligheidssloten, alles
tegen scherp concurr. prijzen

J* W* Rupprecht
Handel in Groenten, Fruit,

en Delicatessen.
Prima Eigenheimers 9 Ct. p. Kg.

„ Zandaardappelen 10 „ „ „
BUITENLANDSCH FRUIT.

Reestraat No. 21

Proeft
U nu eens onze fijne

SPECULAAS.
Qebr. J. v. d. Werft
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR. 48 - Tel. 130

Zwaardemakers
per flesch

Roode Bessenwijn f 0.65
Witte „ „ 0.70
Appelwijn m. Alcoh. „ 0.60
Meiwijn ...... „ 0.65
Med. Boschbessenw.» 0.95

Verkrijgbaar bi]

C. SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5

P. van der Vliet
Jan Steenstraat - Tel. 196

\7leeschhouwerij.
1ste kwal. Rund-, Kalfs-

en Varkensvleesch.

HET [S BIET ÏE BETWISTÊH
De Beste kwaliteiten

tegen de Laagste Prijzen
koopt U in de winkels van

Albert Heijn.
Prima Koffie
Geurige Thee
Witte Suiker
Prima Tarwebloem
Prachtige Rijst
Echte Rijst (Java)
Havermout

per pond vanaf 55
„ ons „ 26
per pond 25

Sunmaid Rozijnen
Sultane Rozijnen
Abrikozen
Nieuwe Vijgen

per pond 25
„ 39-47-60
„ 62-75-85

16-25

Perziken Delmonte
„ Keith

Abrikozen Delmonte
Ananas Hawaian
Zalm John West

„ Delmonte
Prima Pink Zalm

per groot blik 92
» » » 59

. „ 98

. , 72-98
„ , , 98
» . , 85

per blik"32-47

Doperwten extra fijn
fijn

» middel
„ prima

per blik 50-95
- „ 85
, * 35-62
- „ 49

Snij- of Spercieboonen per blik 35-52
Spinazie „ „ 25-39

NIEUWE PEULVRUCHTEN.
Prima Groene Erwten p. p. 15-17-20-25
N-Holl . Capucijners „ , 17-19-22-25
Grauwe Erwten „ „ ^5-40
Grove Spliterwten „ „ 21
Witte Boonen „ „ 12-15-18
Prachtige Bruine Boonen„ „ 14-18

|'De echte Geld. Worst per pond 68-75

ALBERT HEIJN
R. 436 HOFLEVERANCIER.

ZANDVOORT |- Kerkstr. 30 - Tel. 62

Hypotheken!
GELDEN AANGEBODEN
voor Ie en 2e Hypotheek.
Groote en kleine posten. ::

AANVRAGEN BIJ VOORKEUR SCHRIFTELIJK.
:: Geen kosten vooruit.
G. SCHUDDEBOOM
WILHELMINA WEG No. 31

ZANDVOORT - Telef. 369.

Radiomuziek.
Wenscht Gij daarvoor geld te besteden? Schaft U
dan een toestel aan waarmede gij zoowel KORTE als
LANGE GOLF goed verstaanbaar kunt ontvangen,
dit is te bereiken door een
Ducretet of een W. S. F*. Toestel.

Vaststaande fabrieksprijzen.
Alleen te verkrijgen bij het
TecHn. Bureau «J. H. v. KBUUL/EN
Diaconiehuisstraat 24 — Telefoon 173

Zonder eenige verplichting 8 dagen op proef.
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TWEEDE BLAD.

EXAMEN VOOR RIJBEWIJZEN.
, De nieuwe Motor- en Rijwielwef treedt per l Nov,

in werking en zal ieder die een rijbewijs wenscht een
proefrit moeten doen. Wij lezen hieromtrent in de
„Telegraaf".

Naar de directeur van het Gentraal-Bureau voor
de afgifte van Bewijsstukken van Rijvaardigheid me-
dedeelt, zullen de adviseurs van het Bureau bij de
beoordeeling van hen, die een proefrit afleggen in
het bijzonder letten op: het correct (d.w.z. zonder
schokken of stooten) wegrijden; het vlug overscha-
kelen van de eene in volgende versnellingen, zoowel
versnellend als vertragend; de bediening van de rem-
organen, zulks zoowel in rustig verkeer bij de nor-
male rijproef, alsook op onverwachte order van den
adviseur; het goed achteruitrijden (door automobi-
listen), zoowel in zooverre dit noodig kan zijn bij ver-
keersopstoppingen, als b.v. bij het achteruit een ga-
rage inrijden; het nemen van bochten naar rechts
(met kleinen straal), het nemen van bochten naar
links (met grooten straal); het tegemoet rijden en het
voorbij rijden (inhalen) van andere verkeersmiddelen;
het correct en tijdig geven van verkeersteekens met
de hand of met richttngsaanwijzers; indien de proef-
rit niet in voldoende mate gelegenheid bood tot eene
beoordeeling van aanvragers kennis van de regels
van den weg, dienen ter zake vragen te worden ge-
steld, waarbij vooral in aanmerking komen de pun-
ten: rechtshouden en zooveel mogelijk op rechter-
weghelft blijven; links voorbij rijden; niet afsnijden;
voorrang geven aan van rechts komend verkeer', ver-
keersteekens.

EER,
Ieder normaal mensch heeft iets waarin hij zijn eer

stelt, hetzij om de bovenste sport van de maatschap-
pelijke ladder te bereiken, hetzij om tot de laagste
toe af te dalen. Hoe gaarne wordt een mensch ge-
eerd, en wat doet men al niet om geëerd te worden.
Hoevele aan beide zijden van de Oceaan hebben ge-
tracht over de onmetelijke watervlakte te vliegen, al-
leen met het doel om aan de andere zijde met eer
overladen te worden, doch hebben hun eerzucht met
den dood betaald, en inplaats van een eerenaam on-
der de menschen te verwerven, zijn ze als een niets
beteekenend voorwerp in de oneindig diepe Oceaan
gevallen, waar slechts enkele kringetjes in het water
hun heengaan meldde. Het beste waar wij onze eer in
stellen kunnen is, om onze krachten voor het alge-
meen belang beschikbaar te stellen, verder om zooveel
als in ons vermogen is, anderen te helpen, en te trach-
ten door samenwerking elkanders lasten te verlichten,

Gebouw „CENTRAAL" - Stationsplein.

D A N S E N .
2S September &.&.,

en vervolgens iederen Zondagavond van 8 — 11 uur
DANCING onder leiding van den Dans-arrangeur
J. STOL Jr.

Harmonica Jasz-Band „THE HAPPY BAND".

Ldonstoffeerinrichting en Beddenmakerij
"VLIJT

Rrlma gestoffeerde Dl van
Driedeelig 2 pers. Bedsteï gevuld

met im. paardenhaar f 29.90.
Alle reparatiën solide, vlug en goedkoop.

Aan huis te ontb., ook in Aerdenhout en Haarlem.
HAL,TESTR AAT 2Sa boven.

Drogfsterij K. v. d.
Willemstraat 19 - Tel. 163

Drogerijen, Chemicaliën, Verhandstoffen en Specialité's.
GLAS- en VERFWAREN.

RIPOLINVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar.

Wollen Dekens
vanaf f 5.90.

Wiegen en Kinderledikanten
steeds in voorraad.

Groninger Bazar
Gr, Krocht 3O

In- era Verkoop

uan 2e nands Goederen.
LEISING, Venduh'ouder,

Hoogeweg 8.

H. SCHUT
Kerkstraat 21 - Tel. 121.

Dagelijks verkrijgbaar
versche Paling, Garnalen en
Comesribles. Speciaal adres
voor Spaarnd. ger. Paling

en Holl ger. Zalm.

N E E M PROEF
met ons heerlijk

Boterbaoket.
Prima Amandelvulling.

H. J. M. KONINGS
Hoogeweg 31 - Tel. 190.

Wijnhandel „Bordeaux",

H. BRINK
Gr. Krocht 28 - Tel. 354

is Uw adres voor
Wijnen en Gedistilleerd.

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting.

f lmsterd . V leeschha l ,
Smedestraat 19a - Telef. 32»

Prima bevr. Rundwleesch.
Dage'ijkscl] verscli Vleesch

uit de koelhuizen-
Bezorging zonder prjjsverhooging.

Aanbevelend.
/\. v. d Weerd.

H.fi.SCHRfiöi.-ZUiflG.13
Timmerman.

Verricht a l l e reparatie's,
onderhoud van huizen, bur-
gerwerk. Levert en plaatst
Veiligheidssloten, alles
tegen scherp concurr. prijzen

Uw adres voor

Fijne uieesciiura,
comestiDies

en Krddeniersura
is J. G. NUHUIS,

Gr. Krocht 23 - Tel. 370.

„DE HOOP"
Luxe Brood- en Koekhakkerij.

Neemt proef met ons
K r e n t e n b r o o d en
Speculaasbrokken.

M. KEUR
Diaconiehuisstraat No. 36.

Wie niet Adverteert,
=£= wordt vergeten. =

U B "V * / a™"" r%
f TVE R

Sigarenmagazijn Sfafionstr. 7
LAATSTE WEEK.

Nog eenige restanten:
Karel I, Velasques, Aïda, v. Oldenbarneveld

en nog andere bekende merken.

VAST GESTELDE FABRIEKSPRIJZEN
ALLEENVERKOOP t

w&ssss
Voor het Huren, Verhuren, Koopen en Verkoopen
van Huizen en Bouwgrond kan men zich, zonder
eenige verplichting of kosten, wenden tot het

Administratiekantoor van
VASTE GOEDEREN, HYPOTHEKEN

en ASSURANTIËN.

REESTRAAT 41 - TEL. 554©,

Garderobe
var] de gebouwen „Moqopole" en „Centraal"
zijn te pachten, vanaf ijeden tot l Mei 1928.

Condities enz. te vernemen bij

Qebr. Koper, Stationsplein.

C. F R A Y
CR. KROCHT 36 - TEl*.

Het adres voor een prima selectief

Radio=Apparaat.
Zoowel voor lange als korte golf.
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PLAATSELIJK NIEUWS.

Schoolreisje.
De Zandv. Feestcommissie is in de afgeloopen week

met 130 kinderen naar Artis geweest De kinderen
hadden prachtig weer en alles werkte mee om den
dag te veraangenamen. Zoowel de Openbare Scholen
als de Christelijke Scholen hadden van het aanbod
der Feestcommissie gebruik gemaakt.

Na een bezoek aan Artis en Aquarium werd per
tram een rondrit door Amsterdam gemaakt.

Circa 6 uur waren de kinderen weer in Zandvoort
en trok men met de Zandv. Muziekkapel voorop naar
het Tramplein, waarop door den heer Werkhoven een
driewerf hoera werd ingezet voor de Zandv. Feest-
commissie.

Zaterdag gaan de ouden van dagen een rondrit
maken per auto. Hiermede is het werk der Zandv.
Feestcommissie voorloopig weer afgedaan en worden
plannen gemaakt voor het volgende jaar.

De heeren Meijer c s. kunnen met genoegen op het
afgeloopen seizoen terugzien.

HERFSTMAAND.
Bij den aanvang van deze maand werden wij in

den waan gebracht dat nog vele mooie dagen ons
beschoren waren. Spoedig was echter die hoop ver-
vlogen en volgde de eene regenbui de andere op. Jam-
mer voor gasten die juist de maand September ge-
kozen hadden om rustig van zee en strand te kunnen
genieten. Zij zullen binnen enkele dagen ook onze
badplaats verlaten, en gaan we zoo zachtjes aan onze
winterslaap doen. De groote Hotels en Pensions spij-
keren alles dicht, wat niet anders kan, doch een tries-
tig aanzien geeft. Niettegenstaande hier in den winter
veel minder te doen is dan in den zomer, moeten we
de winterslaap bekorten, ja eigenlijk in het geheel niet
aan slapen of indommelen denken, doch alles doen
wat er te doen is, al zijn de verdiensten daarvan niet
zoo groot. De inwoners van Zandvoort te weten za-
kenmenschen en particulieren, moeten elkander de
hand reiken, door alles zooveel als maar mogelijk is
van de Zandvoortsche Winkeliers te betrekken. Op
deze wijze blijft het verdiende geld in de plaats zelf
circuleeren, en wordt daardoor menigeen gesteund.

Hei Weekblad „ZEE EN DUIN"
is geen OFFICIEEL ORGAAN van de Gemeente of
V. V. \?., doch voor H. H. Winkeliers liet blad
om te acberteeréti wegens de groote oplaag en

GRATIS verspreiding in ZflNDVOORT (dorp).

1900 niet-betalende abonné's

Zesmaal grooter oplaag dan andere
— hier verschijnende bladen. —

Zie de Etalage van
Magazijn ^DE VLIJT".

Let vooral op het adres Haltestraat 12+

ünMgen groote voorraad uililTERGDEDEREn.
Wollen Dames- en Kinder-Camisoles.

Flanellen Nachtponnen - Gemolt. Dames- en Kinder-
Directoires - Bebé Truitjes, Broekjes en Mutsjes.

Enorme sorteering KOUSEN, SOKKEN,
WOL en SAJET*

Boef in den dop.
Aan de Kostverlorenstraat is in een onbewoonde

villa ingebroken door een jongen van 10 jaar. Met
bijl en zaag heeft hij groote schade toegebracht aan
meubelstukken en muren. Eenige weken geleden heeft
hij een zelfde daad verricht in de R.-K. School. Op-
zending naar een verbeteringsgesticht zal wel volgen.

Vleeschhouwerij en Spekslager!)
Kleine Krocht 3 ~> Telef. 293

J. VAN DER SPROIJT.

GROOTE AFSLAG
van

Ie kwaliteit Hollandsch Rundvleesch
RUNDVLEESCH.

p. pond
Doorregen Ossenlappen. . . 65
Magere Ossenlappen . . . . 75
Riblappen 80
Roasbeaf 85
Lenden 90
Rollade 80 en 90
Entre-Cot 100
Biefstuk " . 110
Ossenhaas 120
Gehakt 70
Soepvleesch 75
Niervet 75
Gesmolten Vet 60

VARKENSVLEESCH.
p. pond

Karbonade vanaf 65
Magere Lappen 80
Fricando 90
Schijf 90
Doorregen Lappen 50
Vette Lappen 40
Kluiven zeer billijk, zoolang

de voorraad strekt
Vet gerookt Spek 40

3 pond 100
Mager gerookt Spek . . . . 60

2 pond 100

Heerlijke rauwe en gekookte Rookworst 60 et. p. pond.
Uitsluitend a contant aan de Winkel.

Te Koop
Caie-Reslaurani
met Zalen, welke voor
alle doeleinden geschikt
zijn, tevens ruime woon-
gelegenheid.

Oppervlakte plm. 200 M2
Zeer geschikt om voor Hotel
in te richten. Prima stand,
billijke prijs.

Br onder lett. Z a. h.
Bureau v. d. blad.

U zegt!
Wie met z'n tijd

wil medegaan,
Heeft steeds een

advertentie in
„Zee en Duin"

staan.

Politie.
Door de agenten S. Oosterhof en W. Bleuming is

het polit ie-diploma behaald, de laatste was tijdelijk
agent en is met ingang van 20 Sept. aangesteld als
politie-agent te Katwijk.

Inbraak.
In het huisje op het terrein van de Z V.V. is een

ruit ingedrukt en heeft de dader zich tegoed gedaan
aan chocolade, en sigaretten medegenomen. De dader
onbekend.

WAARSCHUWING.
Indien U een slecht seizoen
gehad heeft, waardoor de
contanten minder vlot zijn,
en gij krijgt daardoor last
met Uwe crediteuren, wacht
dan niet tot het te laat is,
doch vraagt om inlichtingen
en raad, hetgeen verstrekt
wordt. =
BRIEVEN AAN

U. SHIALDER, Pension jest End"
Dr. WIEZGERSXRAAT
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voor Zandvoort, Bentveld en
Abonnementsprijs voor overige plaatsen in Nederland f 1.25 per kwartaal.

Directie en Administratie:
ZEESTRAAT 41

ZANDVOORT - Telef. 246

Uitgevers t
KOENDERMAN & VÏVEEN

ZANDVOORT.

Gratis verspreiding v. 2300 excmpl.
Advertentiën van 1-6 regels f 1.25. Bij

elke regel meer f 0.20.
Bij abonnement speciaal tarief.

HoIlandla-=Bioscoop
Gebouw „MONOPOLE" - Stationsplein

Dir. OEBR. KOPER.

A.s. Ztoradag 3© October
8 uur (precies),

Opvoering van het

Tweede en Laatste gedeelte
van het groote Cinemotografische

meesterwerk ooit vervaardigd:

DE
ELLENDIGEN
Naar het wereldberoemde boekwerk van

VICTOR HIIGCX
ÏI moet dit laatste gedeelte gaan zien.
Schitterend van spel. Subliem van inhoud.

Pracht Fotografie. Zeldzame inhoud.

Zondagmiddag fyalf 3
GROOT FAMILIE-MATINEE.

Als Hoofdnummer:

MIJN BOY 7
Amusante geschiedenis in 6 acten.

In de hoofdrol:

JACKIE COOGAR
Plaatsbespreken zeer dringend aanbevolen
vanaf heden in het Sigarenmagazijn Qebr.
KOPER, Stationspi. - Telefoon No. 300

Prijzen Matinee:
2O, 3O en 5O cent.

Boven 16 jaar: 30, 50 en 75 cent.
Prijzen Avondvoorstelling:

f O.SO, f G.7S, fi 1.— en f 1.235.

Verwacht eerstvolgende week DE APACHE.

Eerstdaags opvoering van de allernieuwste
POLA NEGRI-Film in HOTEL-IMPERIAL.
De beste film ooit door haar vervaardigd.

SIMPLEX
is een Rijwiel dat aan al Uw
eischen voldoet.

PRIJZEN THANS VANAF

De echte V. T. lampen f 10.-
NORDLICHT, de allersterkste

lamp f 12. ~
BOSCHLAMP f 11.50.

De echte SOLAR
Carbidlantaarn f 7.50.

Zandvoortsche Rijwielhandel
a. A. BAiwXie

Kerkplein 2
: Tel. 138. :

ZANDVOORT

TUSSCHEN
repareeren en oplappen
bestaat een groot verschil,
ook wat de prijs betreft,
maar indien Uw rijwiel goed
gerepareerd wordt en daar-
voor de kostende prijs be-
rekend wordt is het nooit
te duur.

Er zijn maar weinig werk-
plaatsen waar aan de repa-
ratie zorg besteed wordt,
maar dit kan U wel ver-
wachten bij een sinds 35-
jaiig bestaande werkplaats.
Haat vóór l November Uw rijwiel

voorzien van een goed
rood achterlicht.

„HetGazelleHüis"
C. VAN DE GEER,

Gr. Krocht 20 - Tel. 18

Telefoon No. 2 2 4 .
Wij verhuren ook Auto's zonder Chauffeur,

zoowel open als gesloten.
öarage „RINKO" - Oranjestr. 2.

REPARATIE -
CITROEN -

STALLING - TENNISBANEN,
Official Dealer - FORD.

EET BROOD t/AN

Dames en Heeren,
draagt steeds waschbare

Nappa Handschoenen
Verbrijgbaar bij

Maison „De Nouveauté"
HALXESSTRAAT 3,

Raadsoverzicht.
Alle raadsleden aanwezig.
De Voorzitter opent de vergadering.
De heer Druyf vangt aan met de Straatbelasting te

verdedigen, zegt o.a. dat deze belasting aantrekkelijk
is om in te voeren omdat dan menschen betalen moe-
ten die nu niet langer 'dan 89 dagen 'blijven. Er moe-
ten echter enkele wijzigingen in aangebracht worden
omdat er b.v. winkeliers zijn die opgeschroefde huren
betalen, en daardoor een zeer hooge straatbelasting
zouden moeten betalen, en andere onbillijkheden.

De 'heer Molenaar zou dit punt wenschen aange-
'houd'en te zien tot na de begrooting of na het even-
tueel wet worden van 'het Staatsrappbrt de Vries, t
omdat een en ander een heel ander beeld zou'den
kunnen geven met betrekking tot Zandvoorts' finan-

.cien.
De heer Slegers gaat met de heer Molenaar ac-

coord, 'terwijl ook de heer Geers niet gaarne zou
zien dat de inwoners zwaarder belast zou'den worden.
Eerst bezuinigen waar maar een'igszins mogelijk is
en dan als het niet anders 'kan, noodgedwongen er
toe overgaan.

De heer Fraenkel is voor invoering, begrijpt "heel
goed dat eigenaars er tegen zijn; heeft zelf ook een
perceel doch juicht deze belasting toe, omdat ze an-
dere belastingen lager zullen maken.

De heer Koning is er ook tegen, terwijl de heer
v, d. Mey ze niet geheel juist vind.

De Voorzitter adviseert om het aan de orde stellen
van deze belasting niet uit te stellen totda't het Staats-
rapport De Vries eventueel wet wordt,

De heer Gunthers is sterk voor aarihouding tot na
de 'begrooting, vind ze echter niet onbillijk. Alzoo
werd besloten:

Het voorstel om 100 opcenten op de hoofdsom der
vermogensbelasting te heffen, alsmede wijziging der
verordening, regelende het 'beheer van gas en water-
leïdangbedrijf, werden om dezelfde reden aangehou-
den tot na de begrooting.
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J. H. G. Weenink
Telefoon 287

ZANDVOORT
HELDERE WASCH

LAGE PRIJS
GEEN SLIJTAGE

GEEN VERMISSINGEN

HYGIËNISCH BEDRIJF

Hoewel geen voorstanders van. de nieuwe voorge-
stelde belastingen is 'het toch jammer dat deze niet
aangenomen noch verworpen zijn. Wij komen door
het telkens aanhouden in een slechte positie, en heeft
dit de uitwerking van een 'dreigend onweer, Menschen
die 'bang zijn voor de -bui gaan naar 'huis (wat gelijk
staat met 'het verhuizen naar een andere plaats) ter-
wijl degenen die thuis zijn, niet uitgaan (in dit geval
de menschen die er over denken om hier te komen
wonen, 'doch vanwege de bui die hangt, niet komen).
Dat de meeste seizoemnenschen nie't langer blijven
dan 89 dagen komt door de forensenbelasting, die,
-wanneer ze soepeler toegepast zou worden, meer
voordeel zou opleveren, dan dat ze door een enkeling
betaal'd wordt, * **

De heer Elfers merkte op dat hij op zijn vragen be~
treffende koop van grond voor verbreeding Tramplein
geen antwoord gekregen had, en he't voorstel onver-
anderd voorgelegd werd.

Het werd als 'door B. en 'W. voorgesteld goedge-
keurd, en alhoewel de heer Zwaan 'betoogde, dat er
voor de 'Gemeente niets geen gevaar bestond, kon de
heer Elfers zich daarmede niet vereenigen en zei, dat
hij niet inzag waarom 'de Gemeente risico op zich
moest nemen, wanneer 'het niet noodig was.

De wijziging der verordening tot 'heffing van het
retributiegeld werd na breedvoerige bespreking als
door B. en W. voorgesteld aangenomen,

De heer Padt 'bepleitte deze aangelegenheid met
het 'doel om zooveel mogelijk forensen naar Zandvoort
'te trekken, en al het mogelijke te doen om de naar
hier komenden het zoo schappelijk mogelijk te maken.

Het voorstel tot benoeming eener commissie voor
werkverschaffing. * **

Dit punt van de agenda was een werkverschaffing
op zichzelf, want als we alles zouden melden, wat
daaromtrent gesproken was, zouden we wel een extra
blad mogen uitgeven. De 'besprekingen liepen in hoofd-
zaak over de hoe grootte of beter het aantal leden die
in de commissie zitting zouden nemen. De een ver-
wacht meer van een uitgebreid aantal leden, de ander
van een klein getal.

LICHTRECLAME
voor Dak, Gevel en Etalage.

Zonder verplichting inlichtingen en g ra t i s
teekening. Gemakkelijke betalingsconditiën.

Brieven onder No. 200 aan het bureau van dit blad.

De besprekingen omtrent dit purit werden vaak ge-
rekt, doordat ze elkander niet, of niet wilden 'begrij-
pen, terwijl niet ieder zich juist uitdrukt, of zegt wat
'hij eigenlijk zeggen wil.

De Wethouder, de 'heer Padt, zou als voorzitter op-
treden, doch men was van meening dat de Wethou-
der van Pu'bl. Werken dit zou behooren te zijn. De
heer Padt die met alle krachten zijn taak zou opne-
men, onderschatte echter niet de vele moeilijkheden
die zich zouden voordoen, en die hem menige slape-
looze nacht zou bezorgen. Niettegenstaande hij dit
alles er voor over heeft, is hij ook gaarne bereid het
voorzitterschap aan zijn collega, den heer Zwaan,
over te dragen, die het ook aanvaardt. Het slot der
beraadslagingen was, dat 'de commissie eenigszins uit-
gebreid zal worden.

Het is nu maar te hopen dat de Commissie werk-
verschaffing zal weten te scheppen, want daar is het
om begonnen.

Verder werd goedkeuring verleen'd, om de Ie klasse
van de U.L.O, met imeer leerlingen dan 28 tot aan de

Kerstvacantie te laten bestaan. De Wethouder van
onderwijs beloofde ook, wanneer met dien tijd het
aantal leerlingen nog zooveel zou zijn, deze klasse te
splitsen. De goedkeuring werd verleend niettegen-
staande de meeste leden tegen zoo'n hoog getal waren.* **

Het verzoek van de bewoners van Gemeente-'wo-
ningen om huurverlaging, waarbij B. en W. afwijzend
adviseerden, werd door den heer Fraenkel verdedigd.
Hij zeide dat ƒ 7.50 per week voor zoo'n woning veel
te duur was. Wanneer de bewoner van No. 12 niest,
zegt 'bewoonster van No, 14 „proost", of wanneer de
bewoonster van 14 een spijker in de muur slaat, komt
die uit in den rug van de bewoner van No, 12.

Ook andere le'den waren voor Ihuurverlaging, doch
voorloopig werd op het verzoek afwijzend beschikt
omdat 'de heer Zwaan toezegging deed op deze zaak
terug te komen.

De heer Zwaan merkte op dat de commissie gecon-
stateerd had dat verleden jaar ƒ 900.— -tekort was en
daarom kon men geen verlaging toestaan. (Hieruit zou
men de gevolgtrekking maken dat wanneer er dit jaar
ƒ 1500.— te kort is, de bewoners meer huur moeten
betalen. Dat een grooter tekort 'dan het vorige jaar
best mogelijk wordt, is zonder twijfel. ledere bewoner
die even kans ziet minder huur te verwonen gaat
heen, het huis is en blijft leeg, wat meer schade be-
teekent dan een redelijke huurverlaging.

Het beste is een strop zoo spoedig mogelijk te aan-
vaarden ter voorkoming dat ze grooter wordt en dit
is hier het geval).

A. J* FEïJt Fotograaf Duinweg 7
Laat mij Uw kinderen bij U thuis fotografeeren.

Speciale inrichting voor het maken van

VERGROOTINGEN NAAR ELKE (ook verbleekte) FOTO.

Het bestaand magazijn van de bedrijven zal ver-
groot worden, en hoewel dit noodzakelijk is, gaan er
toch stemmen tegen op omdat de conciërge daarvan
de dupe wordt doordat hij zon en uitzicht derft.

De heer Padt zou dan ook aan de Oranjestraat een
raam wenschen aangebracht te zien, waardoor het
leed eenigszins verzacht wordt.

De heer Gunthers vraagt of het niet in strijd is met
de (bouwverordening.

De heer Gunthers vraagt nog 'hoe het met de over-
dradht van de Brederodestraat staat,

De Voorzitter antwoordt dat er nog verschil is over
een klein stukje grond. Zoodra er nadere berichlen
zijn, komt hij op dit punt terug.

De heer Fraenkel vraagt om uitkeering van het loon
inzake faillissement De Groot, 'hetgeen door de Ge-
meente overgenomen is en waardoor ƒ 800,— uitbe-
taald moeten worden,

De Voorzitter zegt rechtskundig advies toe.
Voorts 'brengt de heer Fraenkel hulde aan den Bur-

gemeester voor diens beleidt en stelt tevens de vraag,
of aan de „Phoenix" bij hun uitvoeringen niet kan
toegestaan worden, dat ze ook zooals anderen in he't
seizoen het hebben, tot ± 3 uur voormiddags gezellig
bijeen mogen blijven.

De Voorzitter zal dit in overweging nemen.
De vergadering wordt gesloten,

Drogistenj K, v. d. Ml JE
Willerai@tr£&£»i 19 - Tel. 163

Drogerijen, Chemicaliën, Verkndstoffen en Specialité's,

RIPOLINVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar.

Vleeschhouwerij en Spekslagerij
KLEINE KROCHT 3 - TELEF. 293

Het goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch,
Neemt proef met onze heerlijke

RAUWE ROOKWORST a 60 et. per pond.

Aanbevelend, J, |). fl.

Kerkdienst.
Ned. Hervormde Kerk.

Zondag 30 Oct. v.m. 10 u.
Ds. A. K. Straatsma.
Hervormingsdag.

Geref.Kerk(b. h.verb).
10 u. v.m. en 5 u. n. m.
De Heer J. de Groot, Theol.
Cand. te Amsterdam.

Gevraagd Pianoles
voor een eerstbeginnende.
Fr. br. lett. H., bur. v. d. bl.

uitvoering
„Zeemeeuwen".

Dengenen die Zaterdagav.
uit de Garderobe verkeerde
parapluie's hebben mede-
genomen, worden in hun
eigen belang aangeraden
dezelve terug te brengen.

Heeft U meubelen of
andere inboedel te ver-

koopen? Laat
H. J. LEISING, Venduhouder

het voor U veilen.
Algem. Verköoplokaal,

Gr. Krocht 18 of Hoogeweg 8.
Voor de Veiling begin November
kunnen goederen ingebracht,
desverlangd gehaald worden.

Nu is het de tijd om

Bloembol len
in tuin en potten te planten.
50 Narcissen in 10 kleuren
25 vroege Tulpen in 5 kl.
25 Darwin Tulpen in 5 kl.

Te samen f 3,-.
Desverlangd wordt een andere

combinatie verstrekt.
Vraagt inlichtingen voor het aan-
leggen van Tuinen, beplantingen
enz. Briefkaarten worden vergoed

Tfti. v, d. MLEU
10 Vondelstraat 10.

Attentie.
Vergeet niet als U gaarne
IRoIpera» eet, dezelve
dan te bestellen

bij A. A. 5ERNÉ
Haltestraat 47 - Tel. 120,
die overtreft de allerbeste-

f 1.05 per 5 ons.
Steeds versch Lnmsvleesch voorr,

HEEFT U ONS

AL GEPROEFD?
Luxe Bakkerijen

6ebr. J. v. d. Werff
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR. 48 - Tel. 130

zandv. uerkoophuis
Dr. Joh< Mezgerstraat 71.

A a n g e b o d e n :
3 Kinderledikantjes met

Beddegoed.
G e v r a a g d :

Een 2-pers. Ledikant.
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C FRAY
SÏQARENMAQAZUN

Gr. Krocht 26.
TEL. 310.

RUIME KEUZE
Sigaren - Sigaretten

en Tabak.

P. van der Vliet
Jan Steenstraat - Tel. 196

Vleeschhouwerij.
1ste kwal. Rund-, KaSfs-

en Varkensvleesch.

Zwaardemakers
per flesch

Roode Bessenwijn £ 0.65
Witte „ „ 0.70
Appelwijn m. Alcoh. „ 0.60
Meiwijn „ 0.65
MecL Boschbessenw.„ 0.95

Verkrijgbaar bij

C SLAGVELD.
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef, 5

Het beste adres voor

Knippen en Scheren
is

v. Ostadests*. S.

ATTENTIE.
Wie geen acht geeft op zijn

centen,
Gaat naar onze concurrenten.
Maar wie zijn zuur verdiende

geld
Nog eens tweemaal overteld,
Die laat zijn Bedden en Ma-

trassen
Maken, bijvullen, overkleeden

of wasschen
Waar 't het voordeeligst gaat.
't Is in de Van Ostadestraat (10)
Over Stoel, Divan of Canapé
Is U zeker ook tevree.
Hetzij repareeren of overkleeden,
Wij stellen U in alles tevreden.
Want gedurende den Wintertijd
Gaat het met nog meer zorg

en beleid.
Terwijl wij buiten het seizoen
Op de prijs nog korting doen.
Terwijl het materiaal gewis,
Van allereerste kwaliteit is. *""
Dus Zandv. Dames en Heeren,
Wil hiervan nu profiteeren.
Ieder die, iets maken laat,
Gaat naar de v. Ostadestraat (10).

Aanbevelend,

J. STEENEKER.
Wijnhandel „Bordeaux",

H, BRINK
Gr. Krocht 28 - Tel. 354

is Uw adres voor
Wijnen en Gedistilleerd.

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting

A Is gij Hoest
is er maar één afdoend
geneesmiddel, dat de
slijm oplost en Uw
ontstoken slijmvliezen
geneest. Dit middel is

Gebuco's Teerstroop

MASSAGE
RheumafieK, Ischias, Spit, Rugcjegraafsver-

kromming, enz.
Speciale behandeling voor Platvoeten en x-Beenen,

«fleur. J. B. mi, eed. masseuse, Heiigymnaete
TRAMSTRAAT 15 - TEL. 347.

SPREEKUUR 1—2.

Singer=Maatschappij - Haarlem.
Koningstraat 23.

Het is ons zeer aangenaam U te kunnen mededeelen,
dat de Singcr-Maatschappij besloten heeft, van 24 Oct.
tot 5 Nov. een Gratis Knip- en Naaicursus te doen houden
in het Café-Restaurant „ZOMERLUST", Kosterstraat 7-9
te Zandvoort.

Wij bevelen U deze cursus ten zeerste aan, daar na
het volgen van den cursus, meer nog dan voorheen zal
blijken, dat de Singer Naaimachine de eerste hulp in de
huishouding is. Hoogachtend,

SINGER MAATSCHAPPIJ.

Technisch Bureau A. A. SLOOTWEG
ORANJESTRAAT 9 - TEL. 36O.

GROOTE KEUZE
Lampekappen en Schemerlampen

IN BILLIJKE PRIJZEN.
Aaijleg van Gas- en Waterleiding.

Om dat het zoo koud is J!
Gem. Jongens Pantalons en Borstrokken vanaf 85 et.

,- Heeren , „ 175 „
Dames Nachthemden (Pyama flanel) „ 265 „

zeer mooie streepen.
Extra zware Dames Flanellen „ 99 „
Verder t Pull'Overs, Wollen Camisoles, Jekkers,

Kindermantels.
Winterjurkjes tegen zeer lagen prijs.

Groote sorteering Wol CIÏ Sujet,

„DE WOLBAAL"

DEZE WEEK ==
SPECIALE AANBIEDINGEN IN

Manufacturen, Bedden, Dekens,
Meubelen, Spiegels, Schilderijen.
= ZIE DE ETALAGE EN PRIJZEN, .

HALTESTRAAT 28 en HALTESTRAAT 48.
Aan deze adressen worden boodschappen enz. aan-
genomen voor de Loonstoffeerderij

„DE VLIJT".

M. de Jong,
Meubelmaker ~- Li js tenmaker

Stationstraat 14
Groote keuze in; Buffetten, Theekasten,
Tafels, Spiegels, Schilderijen, enz. enz.

Reparatie-Inrichting ~~ Eigen Werkplaats.

Speciaal-Inrichting voor het inlijsten van
- Portretten en Schilderijen. -

H.H. WINKELIERS!
Tevreden Cliënten behoudt men door 't bestelde op

tijd te bezorgen. Hiervoor moet men hebben

die steeds in goede conditie zijn en wanneer ze defect
zijn spoedig hersteld worden. lic faotafftt hier
terdege rekening mede! Het is dus SJw belang Uwe
Rijwielen bij mij te laten onderhouden JLsé©
reparatieprijzen, gepaard met ssriiM«a aflevering

I© iraljs-a succes.

Waarom draagt eigenlijk niet ieder-
een den ,

Hebben de . twijfelaars waarborgen
noodig? Welnu, hoelang wenschen zij
garantie? U ontvangt bij ieder paar
C.R.E.S. Schoenen een garantiebon,
welke 6 maanden geldig is.

ALLEEN-VERKOOP *

OR. KROCMT S.
C.R.E.S,-Reparatie-=Inrichting.

BURGERLIJKE STAND,
v* Geboren: Ans, d. van A v. Dobbenburgh en H. W.
C. Adelaar; Jacoba Maria, d. van H. v. Staveren en J
M. Zantvoort; Marytje, d. v F. Koning en T Slagveld.

Ondertrouwd: J. van Breemen en A. C. Houtman;
J. H. de Nys en E. Bol.

Getrouwd: S. Klinkenberg en M. Landrichter.
Overleden: J. van den Bos, 101 jaar.

PLAATSBUJKTNIEUWS. ~~

Jan van den Bos. f
Hetzij vroeg of laat, de dood maakt aan ieder leven

een einde, dit bevestigd ook het heengaan van den
Heer Jan v. d Bos in den leeftijd van ruim 101 jaar.

Eervol ontslag.
Met ingang van l October is aan den heer P. W.

Spoelstra, gewezen briefbesteller alhier, eervol ontslag
verleend (gepensionneerd) wegens langdurige ziekte.

Postduivenvereeniging „Pleines".
Door eenige liefhebbers van de P. V. „Pleines",

werd ingeschreven in het Nationaal Concours van uit
Harwich (Engeland) afstand 227 K.M., uitgeschreven
door de P. V. „Het Noorder Kwartier" te Breda.

Van de 964 deelnemende duiven kwamen te Zand-
vooit 3 in de prijzen en wel: L. Koning, Ie prijs;
J. Dorsman, 10de prijs; W. Keur, 13e prijs.

Zeker doordat onze duiven aan de zee gewend zijn.

„Ars-Musica".
Het bekende dubbel Mannen-Kwartet „Ars-Musica"

Directeur Jacob Hamel, zingt 6 Nov. a s. in „Zomer-
lust". Volgende week komen we hierop terug.

Lezing Ds. N. Padt. Op 24 Nov. zal Ds. Padt
een lezing houden over de drama's van Ibsen.

Postdienst. Aan het postagentschap Zeestraat bestaat
de gelegenheid tot het afhalen van aanget. stukken,
tegen vooruitbetaling van een recht van f 10.— per
kalenderjaar. Dit recht wordt steeds over een vol jaar
berekend en in geen geval terugbetaald. Voorts wordt
kosteloos gelegenheid gegeven tot het afhalen van elk
aanget. stuk, hetwelk boven het adres op in het oog-
loopende wijze van een daartoe strekkende aanduiding
is voorzien, alsmede tot het afhalen van een aanget.
stuk, waarvan de aankomst aan den geadresseerde is
bericht, indien deze dit schriftelijk aan den Directeur
van het Postkantoor verzoekt.
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Z. R. B.
Er is veel animo voor de zwemsport, gezien de op-

komst in Stoop's Bad. De medewerking is verzekerd
van instructeur en instructrice, teneinde alles in goede
banen te leiden. Voor controle zal aan ieder die toe-
gelaten wordt een zwemkaart uitgereikt worden en
worden de zwemmers in groepen ingedeeld Voorloopig
is de aangifte van nieuwe deelnemers gesloten.

„Onderling Hulpbetoon1'.
Feestavonden op 9, 10, 11 en 12 November, ter

bestrijding der T.b.c. Nogmaals een „Oud-Holland"
in gewijzigden vorm. Door toenemende behoefte aan
ziekenhuisverpleging en steun, is uit het fonds de
laatste 2 jaren ruim f 3000.— meer uitgegeven dan
ontvangen, zoodat aanvulling noodzakelijk is. De steun
der ingezetenen is onontbeerlijk en gelet op het groote
belang vraagt het Bestuur met vrijmoedigheid om door
het schenken vantprijzen voor tombola en spelen, het
goede werk te steunen. Eenige Commissieleden zullen
in de komende dagen U bezoeken om eventueele ge-
schenken in ontvangst te nemen.

„Monopole".
„Voerman Hensel" dat Woensdag opgevoerd is, was

als te verwachten, schitterend. Alle hulde aan Louis
de Vries en medespelenden. Het was zonde, dat, hoe-
wel de zaal goed bezet was, er nog enkele plaatsen
open gebleven zijn. Wanneer de Gebr. Koper door-
gaan met zulke avonden te organiseeren, zal dit onge-
twijfeld een aanwinst voor Zandvoort zijn.

De Zeemeeuwen.
Oificieele Mededeelingen.

Programma voor Zondag 30 October.
Zeemeeuwen II-Swastika H, 12 uur.
Zeemeeuwen I—V.V.H. I, 2 uur.
Aurora IV-Zeemeeuwen IV, 2 uur.
Bloemendaal-junioren- Zeemeeuwen-junioren, 10 uur
Als werkend lid werd aangenomen: A. Koper en P.

H. Terol; als donatrice Mej. Paap en als donateur de
Heer Jan Molenaar.

De Feestavond was druk bezocht, zooals altijd
zorgden diegenen die voor het voetlicht traden er
voor dat men zich amuseerde, ook het dansen werd
niet vergeten.

R A D I O .
Zonder eenige verplichting kunt U altijd luisteren

naar ons laatste model Gemakkelijke bediening. In
enkele minuten alle stations Ook over dag de korte
golven. Kwaliteit muziek gelijk de werkelijkheid.

PRIJZEN BILLIJK.
Over te nemen nog eenige modellen met losse spoelen

4-lamps f 65.-.
Reparatiën en ombouwen vakkundig en billijk.

JL.. S. KRABHLJIS
p/a Lunchroom „De Krocht", Groote Krocht 20c.

Regenjassen.
Gummi Regenjassen DE JAS
waar je niet nat onder wordt.
Spotgoedkoope aanbieding slechts f 9.50.

Iets aceldscaattis!

Prachtuoiie uihip cord Jassen slechts i 27.50.
Hoe is tiet moéeliik!

Het huis van koopjes,
Dr. Joh. Mezgerstr. 12. Na 7 uur v. Speïjkstr. 4

Atelier voor Maat-, Reparatie- en Keerwerk.

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 - ZANDVOORT,

Weder verkrijgbaar
de bekende fijne

GELDERSGHE ROOKWORST
vanaf 70 Ct. per pond.

fl. v. d. WEERD
Kerkstraat 36 - Tel. 232

Smedestraat 19a • Tel. 321.

„DE HOOP"
Luxe Brood- en Koekbakkerij.

Neemt proef met ons
K r e n t e n b r o o d en
Speculaasbrokken.

fti . KEUR
Diaconiehuisstraat No. 36.

C. KOP
Huis- en Kachelsmid

SCHELPENPLEIN,
beveelt zich beleefd aan v.
alle voorkomende werk-
zaamheden.

OOK SfliflorsieeiHiegeii.
H. KEESMAN

Jan Steenstraat 1.
Alvorens te laten
SC HILDERE W,

vraagt men prijsopgaaf aan
bovenstaand adres.

Uw adres voor

Fiine Uieeschm
comesiies

en Meniersmaren
is J. G. NIJHUIS,

Gr. Krocht 32 - Tel. 370.'

Tj+ Aukema
Dames- en Heerenkapper

Parfumeriën en
Toiletartikelen

Tramstraat U - Tel. 323.

FTlh. PASVEER
32 HflLTESTRftAT 32.

Winterartikelen»
Kachelhaakje 6 Ct.

Kolenschep 15 Ct.
Kolenkit 98 Ct,
Kachelplaat 224 Ct.
Beddenkruik 72 Ct.

Klein Ijzer-en Koper waren tegen
onze bekende lage prijzen.

J* W* Rupprecht
Handel in Groenten, Fruit

en Delicatessen.
Prima Eigenheimers 9 Ct. p. Kg.
Red Star 8 „ „ „
Bravo's 12 „ „ „

Vraagt prijsopgaaf van
opslagaardappelen.

Zeestraat No.

H. «J. LEISING
koopt geheele of gedeelten van

INBOEDELS.
Gr. Krocht 18 of Hoogeweg 8.

Dagelijks te ontbieden.

Radiomuziek.
Wenscht Gij daarvoor geld te besteden? Schaft U
dan een toestel aan waarmede gij zoowel KORTE als
LANGE GOLF goed verstaanbaar kunt ontvangen,
dit is te bereiken door een
Ducretet of een N. S. F*. Toestel.

Vaststaande fabrieksprijzen.
Alleen te verkrijgen bij het
Tectin. Ouremi J. H. v. KEUIwEÏV
Diaconiehuisstraat 24 — Telefoon 173

Zonder eenige verplichting 8 dagen op proef.

Zie Uw voordeel
bij het inkoopen Uwer Levensmiddelen

En Onthoudt
Voor prima kwaliteit en

LAGE PRIJZEN
Uitsluitend naar de winkels van

Aibert Heijn.
*

Prima Tarwebloem per pond 12-15
Prachtige grove Rijst „ „ 12-16
Echte Javarijst „ „ 20-25
Grove Gort „ , 12
Maïzena „ per pakje 13
Havermout Kwaker _ „ ' 27

NIEUWE PEULVRUCHTEN.
Groene Erwten per pond 15-17-19
N-Holl. Capucijners

idem extra grove
Grauwe Erwten
Witte Boonen
Spliterwten
Echte Walch. Witte

Boonen
Bruine Boonen ^

19-22-25
30-35
35-40
12-15

21

21
16-19

Gegarandeerd puik van kook.
De echte Geld. Worst per pond 68

Nieuwe Vijgen
„ Abrikozen

Versch gebr. Pinda's
Sunmaid Rozijnen
Prachtige Sultane Roz.

per pond 16-25
„ „ 62-75-85
„ , 19
„ „ 25

„ 35-39-47

Zachte Zeep per pond
Glycerine Zeep „ „
Soda « „ „
Zout „
Stijfsel „ ,
A.H. Huishoud Zeep , doos

„ Zeeppoeder^ „ pakje

Perziken Delmonte
Keith

Ananas Hawaian
Zalm Delmonte

per groot blik

72-92
85

Heerlijk Speculaas p. '/2 pnd. 19-24
id. p blik van 3 pnd. 105
Chocolade Beestjes „ „ „ 35
Conserf Borstplaat „ „ „ 21
Fondant „ „ „ „ 225-29
Suikerbeestjes „ „ „ 21
Denkt U aan onze bonnen reclame, tegen

inlevering van 20 bons, een prachtig
gedecoreerde trommel of bus cadeau.

ALBERT HEIJN
R. 461 HOFLEVERANCIER.

Vragen en bezorgen zonder
prijsverhooging.

Kerkstr. 30 - Tel. 62
Z A N D V O O R T
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Hollandia-Bioscoop
Gebouw „MONOPOLE" - Stationsplein

Dir. QEBR. KOPER.

A.s. z;ond«ag G November
8 uur (precies),

Opvoering van een groot
WERELDSTADJPROGRAMMA.

2 Hoofdnurntners!
Als Ie Hoofdnummer:

Groot boeiend dramatisch filmwerk uit 't
Parijsche Apachenleven.

In de hoofdrol:

ADELQUI MILLAR
als DE PANTER.

Een zeldzaam boeiend filmwerk met een
spannenden inhoud.

Als 2e Hoofdnummer:
Optreden v. d bekende Deensche komieken

WATT en HALF WATT
in

Wat doe je in de Kou?
Een dol amusant filmwerk met de onge-

evenaarde komieken in de hoofdrol.
Een programma dat U MOET gaan zien l
Op de Avondvoorst. ben. 16 j. geen toegang.

Zondagmiddag fyalf 3
GROOT FAMILIE-MATINEE.

Optreden van WATT en HALF WATT in:
Wat doe je in de Kou?

Prijzen Matinee:
2O, 3O en SO cent.

Prijzen Avondvoorstelling:
f O.SO, f O.75, f 1.— en fi 1.25.

Verwacht:
a.s. Zaterdag en Zondag het buitengewone
filmwerk van

POLA NEGRI in Hotel Imperial.
De film welke heden met het 6-jarig jubi-
leum in Theater Tuschinski wordt vertoond.

Plaatskaarten reeds heden verkrijgbaar.

SIMPLEX
heeft de prijzen wederom be-

langrijk VERLAAGD thans
vanaf f 67.50.

Simplex Standaard met Torpedo-
naaf, Kettingkast, groot ZaSel

enz. enz. f 79.^-
De 1928 modellen zijn reeds

gearriveerd.
Komt U ze eens zien?

Zandvoortsche Rijwielhandel
«J. A. BALXE

Kerkplein 2
: Tel. 138. :

Eerste
Zandvoortsche Drogisterij
C. LÜTT IK ,

Fa. van Ingen
Haltestraat 23 - Tel. 197

en
Potgieters*!". 84

60 pCt.
van het wielrijdend publiek
heeft te klagen over slechte
reparatiën.
Zendt ons met vertrouwen
Uw Rijwiel en het lijden is
voorbij.

„Het Gazelle Huis"
C. VAN DE GEER,

Gr. Krocht 20 - Tel. 18

a a r s c h u w i n g .
De nieuwe Moter- en Rijwielwet,

Alvorens Uw wagen te voorzien van Rich-
fingaanwijzer, Stoplamp en Spiegel, vraagt
men eerst prijsopgaaf bij de

Auto=Garage „RINKO".
Ook voor Uw Vrachfaufo.

Uit voorraad leverbaar.

EET BROOD VAN

Z.ANDVQORT

DE TOEKOMST.
Ieder mensch, de een meer, de ander minder, is be-

nieuwd wat de toekomst brengen zal. Hoe gaarne
zouden we een tipje van den sluier willen oplichten,
om eens te kunnen waarnemen wat ons te wachten
staat. Er zijn er wel onder ons die beweren dat ze
het kunnen, doch wanneer de voorspelde toekomst
naderbij komt, is alles zoo geheel anders dan wij het
zouden wenschen.

Het beste is, zoo veel te werken als we kunnen,
onze beste krachten te wijden aan hetgeen wij te doen
hebben en onzen plicht te vervullen jegens allen, op-
dat de toekomst h e d e n zal zijn geworden, wij ons
zelf niets te verwijten hebben, ook al is de positie
waarin wij dan verkeeren niet naar ons werken of
naar ons plicht doen of naar hetgeen wij gepresteerd
hebben.

Het is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk, om,
wanneer men tegenslag op tegenslag heeft, dit alles

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 ~ ZANDVOORT.

met tevredenheid te dragen, doch waar is, dat zij die
dit kunnen, die zich weten te beheerschen en die het
verloop van privé- en zakenleven kalm bezien, ten-
slotte toch het verste komen. Het baat absoluut niet
om het bijltje er bij neer te leggen, want dan gaat
men, al zou men meenen niet verder te kunnen, toch
nog meer terug.

Niet alleen de zakenmenschen in Zandvoort klagen,
doch in geheel Nederland, maar wij hooren het meest
van hen die het dichtst'bij zijn; en ongetwijfeld ver-
keert Zandvoort in een alles behalve schitterende
positie, en er zal heel wat tact en energie van het
bestuur gevergd worden om het Gemeehteschip van
de zandbank, waarop ze geloopen is, weder in het
ruime sop te brengen.

Het Gemeentebestuur voor ons allen en ieder voor
zich persoonlijk, moeten hun best doen om wegen en
middelen te vinden om uit den benarden toestand te
geraken waarin we gekomen zijn, waardoor de toe-
komst ons niets kan verwijten.

V
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J. H. G. Weeiiink
Telefoon 287

ZANDVOORT
HELDERE WASCH

LAGE PRIJS
GEEN SLIJTAGE

GEEN VERMISSINGEN

BEDRIJF

Slip en Slap.
Slip. Zoo Slap, wat zie je er vroolijk uit?
Slap. Ik ben blij dat we in waarde gestegen zijn.
S l ip . Hoezoo? Op de Beurs?
Slap. Wel nee, bij het Groote Provinciaal Electri-

citeitsbedrijf van Noord-Holland, dat is niet de eerste
de beste . . . .

Sl ip . Is dat een philantrophische instelling?
Slap. Philantrophisch nu direct niet, maar wellicht

in de toekomst.
Slip. Wat is er dan?
Slap. Wel, ik ga nou tegen mezelf weer „U" zeg-

gen, we krijgen twee maanden crediet . . . . twee
heele maanden mag je branden voor ze om het geld
komen,

Slip. Vindt je dat nu zoo prachtig? Ik vind het
geen gemakkelijke greep. Ze hadden veel beter kunnen
besluiten om 's winters elke week te disponeeren en
de maanden Mei tot en met Augustus in een post
begin September, omdat er in die vier maanden niet
zooveel gebruikt wordt als in twee wintermaanden.

LICHTRECLAME
voor Dak, Gevel en Etalage.

Teekening inlichtingen en grat is , zonder
verplichting. - Scherp cóncurreerende prijzen.

BETALING NAAR WENSCH.
KOENDERMAN VIVEEN

Kostverlorenstraat 67 Zeestraat 41

Slap. Nee, jij ziet het mooie er niet van in ...
S l ip . Het mooie zie ik wel in, dat wanneer de

menschen na twee maanden niet precies voldoen, waar
veel kans op is, dat ze als de drommel je afsluiten en
kost dat crediet nog een gulden extra, wat een zoet
winstje is.

Slap. ja, eigenlijk heb je gelijk, 't leek toch zoo
mooi hé.

S l ip . Wat zal het hier mooi worden in 't dorp.
Slap. Hoezoo? Gaan ze parkjes aanleggen?
Sl ip . Neen, maar alle overtollige reclameborden

moeten weg, heb ik gehoord.
Slap, Alle overtollige bestaan niet, wat noem jij

dan overtollig? Ieder die reclame maakt zal dit doen
voor een doel dat hem interesseert of waar hij belang
bij heeft.

S l ip . Hoe of het is, ze moeten weg, er wordt
immers al geprocedeerd over dat bord in de Oranje-
straat van de Citroen.

Slap. Nou, 't zal mij benieuwen wie dat wint. Saluut.
Sl ip . Adieu hoor, tot ziens.

A* J* FEIJ, Fotograaf Duinweg 7
Laat mij Uw kinderen bij U thuis fotografeeren.

Speciale inrichting voor het maken van

VERGROOTINGEN NAAR ELKE (ook verbleekte) FOTO.

PLAATSELIJK NIEUWS.

„Monopole".
A.s. Zaterdag en Zondag wordt een buitengewoon

film werk verwacht, t. w. „Hotel Imperial" van Pola
Negri. Het verplaatst ons terug naar 1915, toen de
Hongaren de Russen bevochten. Een Hong. luitenant
wordt gewond, komt in Hotel Imperial, doch kan door
de aanwezige Russen niet meer ontsnappen. Qeeft

zich uit voor kelner, daarin geholpen door Anna, het
beeldschoone kamermeisje, die een stille genegenheid
voor den luitenant opgevat heeft. De Russische Gene-
raal geeft een braspartij, die de luitenant benut om
zich meester te maken van de plannen die een spion
meebracht, door hem te dooden, waardoor hij als de
redder van zijn vaderland geëerd wordt en hij daarna
met Anna, die hem in vele moeilijke gevallen heeft
bijgestaan en geholpen, trouwt.

Bovenstaand geeft nog niet een duizendste deel
weer, van wat deze film inhoudt. Verzuimt niet dit
prachtwerk te gaan zfen.

Jaarvergadering „Pleines"*

Jaarvergadering op Zaterdag 5 Nov., des avonds 8
uur, in Café „Zomerlust".

Agenda: Opening Voorzitter." Notulen vorige ver-
gadering. Ingekomen stukken. Jaarverlag Secretaris
Verslag afgevaardigde H.C.C. Jaarverslag Penning-
meester. Uitreiking eere-prijzen Bekendmaking kam-
pioenschappen. Verkiezing Bestuur. Opgaaf nieuwe
ringen. Rondvraag. Sluiting.

Na de vergadering gezellig samenzijn.

C»R*E*S+" Schoolschoenen

flLPH. SPHEÜEHS
Gr. Krocht 8
Kerkstraat 16.

Jan v. d. Bos.

Het stoffelijk overschot van den Heer v. d. Bos is
met de meeste plechtigheid ter aarde besteld. Ook de
Burgemeester en Wethouders waren daarbij tegen-
woordig.

Gerard v. Dungen en Betsy van Duyn die aan de
ballonnenjacht op 31 Aug. hebben deelgenomen, kun-
nen de behaalde prijzen afhalen bij den heer v. d. Poll,
Haltestraat 71.

Ds. N. Padt zal op 24 Nov. a.s. n ie t spreken over
„De steen der wijzen" van Larsen, maar over „Keizer
en Galileeër" van Ibsen.

GEEN STOF
meer in kamer of werkplaats
door stofwerend preparaat.

Proefflesch met gebruiksaanwijzing f 1.50.
VERKRIJGBAAR BIJ

H. KEESMAN, Jan Steenstr. 1.

Boasdiensioeieninflen.
Kerkdienst.

Ned. Hervormde Kerk.
Zondag 6 Nov. v.m. 10 u.
Ds. A. K. Straatsma.
6.30 n.m. Ds. P. W. Foeke
van Haarlem.

Geref.Kerk(b. h. verb).
10 u. v.m. en 5 u. n.m.
Br. Joh. Jansen van Zeist.
Zandv. Kring, Godsd. Leven

Brugstr. 15
9-10 u. Dienst v. kinderen
9 j. en ouder.
10.30 u. v.m. den heer G.
van Boekel'van Arnhem.
12 u. Dienst m. k. v. 5-8 j.
10.30 v.m. Jeugdd. (14-18
j ) in school D.,, de heer
S. Otten.
Religieuze Kring, Eikenlaan

Aerdenhout.
Zondag 13 Nov. 10J/2 uur,
Mej. D. Groeneveld, Doops-
gez. Pred., Rotterdam.
Evangelisatie Samenkomst
in „Ons Huis", Kosterstr.

Dinsdagavond 8.30 uur.
Ned.Isr. Gem.,Dr.Mezgerstr.
Zaterdag v.m. 8'/i uur.
Zaterdag n.m. 1.30 uur.

Avonddienst met het in-
vallen van den nacht.
Vrijdag 11 Nov. n.m. 4.30u.

R.K. Kerk
Zondag de H.H. Missen te
7.30 en 10 u.; 3 u. de Ves-
pers met Rozenhoedje.
Dinsdag n.m. 7 u. Lof ter
eere v. d. H. Antonius. .-
Donderdag n.m. 7 u. Lof
ter eere v. h. Allerh. Sacr.
Zaterdag n.m. van 5—8.30
u. gelegenh. om te biechten.

Te Kooi»
een Fransche zwarte Piano

met kruk f 150.-.
Te bevragen Zeestraat 55.

Ter overname
een best Godin Fornuis m.
pijpen, dito Petroleumkachel
Kinderstoel en H. Rijwiel
merk „Gazelle" m. 3 versn.
voor spotprijs. Adres te ver-
nemen aan het bur. v. d. bl.

Gevraagd een nette

Werkvrouw
voor één dag per week.

Adres: Langelaan 2 te
Bentveld.

A. SCHUITEN
ZJandvoort

Smedestr. 19 - Telef. 184
Handel in alle soorten

BRANDSTOFFEN
H.fl.SCHRflflL-ZUlÜD.13

Timmerman.
Verricht a l le reparatie's,
onderhoud van huizen, bur-
gerwerk. Levert en plaatst
Veilighcidssloten, alles
tegen scherp concurr. prijzen

Adverteert in dit Blad.
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Het beste adres voor

Knippen en Scheren
A. kin K,

v. Ostadestr. S.

Wijnhandel „Bordeaux",

H. BRINK
Gr. Krocht 28 ~ Tel. 354

is Uw adres voor
Wijnen en Gedistilleerd.

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting

C FRAY
SIQARENMAGAZIJN

Gr. Krocht 26.
TEE. 310.

RUIME KEUZE
Sigaren - Sigaretten

en Tabak.

P. van der Vliet
Jan Steenstraat -Tel. 196

Vleeschhouwersj.
1ste kwal. Rund-, Kalfs-

en Varkensvleesch.

VISCH RESTAURANT
KERKSTRAAT 24 TEL. 268.

Vanaf heden verkrijgbaar:
NIEUWE STOKVISCH ..... 60 cent per pond
ZOUTE VISCH ........ 50 ,. „
NIEUWE HARING ....... 7 „ „ stuk
Verder alle soorten Gerookte en Gestoomde Visch.

Aanbevelend, M. NÖACH & Zn.

Om dat het zoo koud is!!
Gem. Jongens Pantalons en Borstrokken vanaf 85 et.

„ Heeren „ „ „ „ 145 „
Dames Nachthemden (Pyaraa flanel) ,, 265 „

zeer mooie streepen.
Extra zware Dames Flanellen 99 „
Verder» Pull'Overs, Wollen Camisoles, Jekkers,

Kindermantels.
Winterjurkjes tegen zeer lagen prijs.

Groote sorteering Wol CO

„DE WOLBAAL"

onder de dames munten vooral uit Mej. Dorsman en
Klein, de eerstedoorhaarzuivereschoolslag.de tweede
door haar duiken. De heeren voerden achtereenvolgens
verschillende nummers uit. Het geheel ziet er voor de
Z.R.B, veelbelovend uit. Naar wij vernemen zullen bij
de eerstkomende demonstratie, die het vorig seizoen
ook een groot succes was, dames en heeren van
naam op zwemgebied, o.a. de 16-jarige mej. Schouten
uit Amsterdam, die eere en eerste prijzen bezit, haar
medewerking verleenen.

Lezing.
Ds. A. K. Straatsma zal op 11 Nov., 's avonds 8.15

uur een lezing houden in „Ons Huis". Onderwerp:
„De Keizer van Portugal", van Selma Lagerlöf.

Oe Zeemeeuwen.
Officieele Mededeelingen.

Programma voor 5 en 6 November.
Zaterdag 5 November:

Zeemeeuwen-adsp,-Bloemendaal-adsp., 2.30 uur.
Zondag 6 November:

Zeemeeuwen-jun.-Zandvoort-jun , 12 nur.
IV-V.O.G. III, 2 uur.

E.D O. IV—Zeemeeuwen l, te Haarlem, 10 uur.
2e en 3e elftal hebben vrijaf.

Naar men ons mededeelt, zal een sub-commissie
voor de werkverschaffing en steunverleening, iederen
Maandagavond van 8-9 uur zitting houden op het
bureau bevolking, ingang Kleine Krocht, ten einde
aanvragen te ontvangen van werkloozen, die hetzij
voor werk hetzij voor steun van gemeentewege in
aanmerking vermeenen te komen.

AMSTEL en HEINEKEN'S BIEREN
uit de ïsobarometrische Bottelarij IS UW BIERTJE, gelijk als uit de pomp

Alléén Wijnhandel „BORDEAUX".
OROOXE KROCHT 28 TELEFOON 354

Bezorging ronder prijsvertioogïng tot *s avonds II uur. Ook Zondags.

Aanbevelend, H. BRINK.

Zwaardemakers
per flesch

Roode Bessenwijn f 0*65
Witte „ „ 0.70
Appelwijn m. Alcoh. „ 0.60
Meiwijn' „ 0.65
Med. Boschbessenw,„ 0.95

Verkrijgbaar bij

C SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5

M.evrouw,
Laat Uw „Haar" vakkundig

behandelen.
T A R I E F »

ONDULEEREN . . f 0.75
WASSCHEN . . . » 0.75
KNIPPEN „ 0.60
QECOMB „1.75

Ook aan huis te ontbieden.
Maison „H é l i o t r o pe"

5 ORANJESTRAAT 5.

„DE HOOP"
Luxe Brood- en Koekb akker ij.

Neemt proef met ons
Krent.enbrood en
Speculaasbrokken.

Hl. KEUR
Diaconiehuisstraat No. 36.

flduerieert in dii Blad.

Voor de Winter-provisie!!
Doet nu appels op voor het te laat is!

10 pond Goud-reinetten extra . . .̂ f 1.60
Ie soort. "*". F, l 45
prima „1.25

10
10 „
10 „ Belle-fleurs „ 1.15
10 „ Ster-appelen (zeer fijne tafelappel). . „ 1.70

Snij- en Spercieboonen 45 Ct. per Ya-Ponds blik.
ALLES ZEER FIJNE KWALITEIT.

Alles wordt met de meeste spoed aan huis bezorgd.

M. KEMP, Kerkstraat 28, Tel. 152.

M. de Jong:,
Meubelmaker - Lijstenmaker

Stationsiraat 14
Groote keuze in; Buffetten, Theekasten,
Tafels, Spiegels, Schilderijen, enz. enz.

Reparatie-Inrichting - Eigen Werkplaats.
Speciaal-Inrichting voor het inlijsten van
-~ Portretten en Schilderijen. —

De zwemoefeningen van de Z.R.B.
Verleden week Maandagavond zijn wij weer eens

gaan kijken in Stoop's Bad om de zwemoefeningen
van de Z.R.B, te bezichtigen en het eerst wat wij op-
merkte was de enorme belangstelling. Naar schatting
waren er een tachtig deelnemers, waarvan zeker de
helft in het ondiepe bassin onder leiding van de hoofd-
zwemmeester Van Baak en de dames Berker, de zwem-
onderwijzeressen Van Groenendaal bezig waren de
ongeoefenden in de geheimen der zwemkunst in te
wijden. Het was een drukte van belang, waarover
echter orde en leiding heerschten. Van de geoefenden

Uitvoering.^
Het gemengd koor „Credo Canto", Dir. W. Ooster-

veld, geeft Woensdag 9 Nov. a.s. een openbare uit-
voering in „Zomerlust". Tevens zal dien avond zingen
het vermaarde dubbel mannenkwartet „Ars Musica",
Dir. Jacob Hamel. O.a, zal worden gezongen:

„Sur les Remparts" A. Saintis.
„Les Martyrs aux Arénes" . . . . Laurent de Rille.
„Silvestrik"

Met deze werken heeft het kwartet in Parijs, Londen
en La Havre groote successen behaald.

Waar de entreeprijs slechts 35 cent bedraagt, zal
„Zomerlust" a.s. Woensdag zeker te klein zijn.

Wij lezen in de „Zondagsbode":
Evangelisatie avonden.

Het programma voor 23, 24 en 25 November is nu
klaar. De samenkomsten zullen gehouden worden in
„Ons Huis"; mocht het te klein worden, dan kunnen
we naar de kerk verhuizen. Op eiken avond 2 spre-
kers, afgewisseld door zang van het evangelisatie-
koortje (dat in de afgeloopen week z'n eerste oefening
hield) en door gemeenschappelijk gezang.

De volgorde der sprekers is aldus:
23 Nov. Ds. A. K. Straatsma, opening en Ds. E. B-

Couvée van Utrecht.
24 Nov. Ds. J. Oroeneweg van Doetinchem en Dr.

P. Stegenga van Amsterdam.
25 Nov. Ds. J. M. Scholten van Rotterdam, Ds. A.

K. Straatsma, sluiting.
Laat ieder deze data vast in z'n geheugen prenten

en er ook in z'n omgeving op wijzen. Voor voldoende
publiciteit hoopt de kerkeraad tijdig te zorgen.

A. K. S.
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Citroen reclame.
Het reclamebord wat hiervoor aan de Oranjestraat

geplaatst was, werd door B. en W. ais een ontsiering
voor de badplaats beschouwd. Het bord bleef staan,
nadat de Kantonrechter ingevolge gemaakt proces-
verbaal den eigenaar tot een boete veroordeeld had,
waarop deze in hooger beroep was gegaan. De storm
heeft het bord omvergeworpen en moeten we nu af-
wachten of de storm dan wel de eigenaar in 't gelijk
gesteld wordt.

„Phoenix"
Het Bestuur kan zeker met genoegen terugzien op

den dansavond door haar georganiseerd, met belang-
looze medewerking van den heer J. Stol Jr. De stem-
ming die er heerschte was buitengewoon prettig, ter-
wijl eveneens vele tevredenheidsbetuigingen aanleiding
zullen geven dat meerder gelijke avonden in dit seizoen
georganiseerd zullen worden.

Rijkspostspaarbank.
Aan het postkantoor Zandvoort en de daaronder

ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de
maand October 1927 ingelegd f 15571.26, terugbe-
taald f 23358 25 Het laatste door dat kantoor uitge-
geven boekje draagt het nummer 5617.

Postnieuws.
Ingaande l November is het port der brieven naar

Ned.-Indië per zeepost voor een gewicht van niet
meer dan 20 gram verlaagd tot 7'/2 cent Het port
der brieven naar Ned.-Indië per landmail blijft onge-
wijzigd.

Snelfotografie
S. BOHEMEN - Kerkstraat 3,

blijft den geheelen winter geopend voor

Pas-, Abonnement- en Briefkaartfoto
Direct mede te nemen.
4 stuks voor SO cent.

Ontwikkelen en afdrukken voor H H Amateurs.
NET - SNEL - GOEDKOOP.

\7leeschhouwerij en Spekslager!]
KLEINE KROCHT 3 - TELEF. 293

Het goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

Rund-, Kaifs- en Vsrkensvleesch.
Neemt proef met onze heerlijke

ROLPENS f l-p. pond, KALFSHOOFDKAAS 12 Ct. p. ons,
RAUWE ROOKWORST è 60 et. per pond.

Aanbevelend, J. U. l SFRUIJT & ZOIIEH.

BANKET- EN LUXE-BROODBAKKERIJ
Hoogeweg 31 - Telefi. 19O.

Teneinde iedereen onze zeer voedzame fijne Oud-
Hollandsche Eierkoeken te doen kennen en waardeeren,
geven wij vanaf heden tot en met 12 November a.s.
bij aankoop van 3 kleine brooden a 11'/a cent per
stuk, een fijne

Oud-Holl. Eierkoek ter waarde van 6 cent
C AE»e AU

DEZE WEEK EE=E
SPECIALE AANBIEDINGEN IN

Manufacturen, Bedden, Dekens,
Meubelen, Spiegels, Schilderijen.
= ZIE DE ETALAGE EN PRIJZEN. ==

HALTESTRAAT 28 en HALTESTRAAT 48.
Aan deze adressen worden boodschappen enz. aan-
genomen voor de Loonstoffeerderij

„DE VLIJT".

Het is de moeite waard
eens even te bekijken wat U op Uw inkoopen bespaart, indien
U Uw Levensmiddelen uitsluitend betrekt uit de winkels van

ALBERT HEIJN
'GEURIGE THEE per ons 20-30-34-38-41.

PRIMA KOFFIE per pond 55-70-80-100-120 of 130.
Ie KWALITEIT WITTE SUIKER per pond 24.

ALBERT HEIJN'S bijzonder FIJNE CACAO per bus 375-60.

Prima Tarwebloem
Havermout
Grove Rijst

„ Gort
Echte Javarijst
Griesmeel
Vermicelli
Macaroni

De Ec
Abrikozen
Pruimen
Schijfjes Appelen
Stukjes Appelen
Rozijnen met pit
Sultana Rozijnen
Sunmaid „
Krenten
Sucade
Nieuwe Vijgen
Versch gebr. Pinda's

em p. pond
»
»
t»
»
»
n
n

11-15
12-15
12-16
12-16
20-25
16-20

20
28

ite Geldersctae'

n

t
i

ida's

p pond
if
»
n

n

n
n
n

p. ons
p. pond

*

62-75-85
16-20-24

30-39
. 39-42

35
35-39-45

25
32-35

16
16-25

19

?oonen p. blik 32-52

i fijn

ia p

n
jf
n

groot blik

25-39
50-95
35-62
39-49

Groene Erwten p. pond 15-17-20-25
Grove Spliterwten „ 21
Echte N.-H. Capucijners , 17-19-22-25
Idem extra grove „ 30-35
Grauwe Erwten „ 35-40
Bruine Boonen „ 15-17-20
Witte Boonen „ 12-15
Echt Walch. W. Boonen „ 21
Worst p. pond 68 et.
Fijn gekruid Speculaas p. '/z pnd. 19-24

per blik, inhoud 3 pond 105
Echte Zaansche Taai-Taai p.'/2 pnd. 15
Conserf Borstplaat „ 21
Suikerbeestjes „ 21
Fondant Borstplaat , 225-29
Chocolade Beestjes „ 35
Extra zwaar gemengd Kippenvoer

p. pond 65, p. 100 pnd. 635
A. H. Ochtendvoer per zakje van

5 pond 60

Roode Zalm p. -blikje
Delmonte p. gr. blik
John West „ „ „

Pink Zalm „
Calif Sardines Delmonte

Spinazie
Doperwten extra fijn

fijn
P™

Tot en met ZATERDAG 12 NOVEMBER nog steeds tegen inlevering
van 20 bons, een prachtig, gedecoreerde Ontbijtkoektrommel, Koffie-,

Thee- of Beschuitbus cadeau.
Profiteert nu nog van deze schitterende reclame.

32-

42
85
98
47
35

A L B E R T HEIJN
R. 489

Kerkstr. 30

HOFLEVERANCIER.
Vragen en bezorgen zonder prijsverhooging.

Z A N D V O O R T Tel. 62

Bloem uerkooploKaai
Qroote Krocht 18

Venduhouder: H, J. LEISING.
In- en Verkoop van
2e hands Meubelen.

Voor de Veiling begin November
kunnen goederen ingebracht,
desverlangd gehaald worden.

BEJT NU

LeiterbanheienSpecuiaas
van de Luxe Bakkerijen van

öebr.J.v.d. Werff
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR. 48 - Tel. 130

Groninger Bazar
Gr. Krocht 3O.

Wollen Dekens
vanaf f 5,90.

Pluchette p. El f 1.35.

Het beste en goed-
koopste adres voor
Hondenartikelen

is
JAC. e. ABE1V
34 GR. KROCHT 34.

Regenjassen.
Gummi Regenjassen DE JAS
waar je niet nat onder wordt.
Spotgoedkoope aanbieding slechts f 9.50.

Sets zeldzaam»!

Frachtuone «lis Gord Jassen slechts 127.50.
Hoe is liet mogelijk!

Het huis van koopjes,
Dr. Joh. Mezgerstr. 12. Na 7 uur v. Speijkstr. 4

Atelier voor Maat-, Reparatie- en Keerwerk.

Prima EDAMMER KAAS
PER POND 70 GENT,

bij J. G. NI J H UI S
GR. KROCHT 32 - TELEF. 370.

Drogisterij K. v. d. MIJE
WHfiemstraat 19 - Tel. 163

Drogerijen, Chemicaliën, Verbandstoffen en Specialité's.
GLAS- en VERFWAREÏV.

RIPOLÏNVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar.
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Hoilandia-Bioscoop
Gebouw „MONOPOLE" - Stationsplein

Dir. QEBR. KOPER.

ATTENTIE!

A.s. Zaterdag 13 en
25 o n d a é 13 November

8 uur (precies),

2 Buitengewone Opvoeringen 2
van het schitterende filmwerk der

PARAMOUNT FILM-COMP.

In de hoofdrol de sympathieke Amerik.
Filmacteur Adolf M.enjou.
Een schitterend filmwerk, met een zeld-
zaam boeienden inhoud, maken deze film
tot een waar kunstwerk.
Werd met enorm succes in Theater Tusschinski

te Amsterdam vertoond.

Op de Avondvoorst. ben. 16 j. geen toegang.

Zondagmiddag fyalf 3
GROOT FAMILIE-MATINEE.

Als Hoofdnummer:

Eindelijk COW-BOY+
Een vroolijk sensationeel verhaal uit de

Far-West in 6 acten.
Een verhaal van een jongen, die dolgraag

CO W-BOY wilde worden en hoe hij er
ten slotte in slaagde.

Wij berichten aan onze geachte be-
zoekers dat de film

„Hotel Imperial" m. Pola Negri
wegens enorm succes in het Theater
Tusschinski is geprolongeerd en wij
deze film zullen opvoeren eerstvolgende
week Zaterdag 19 en Zondag 20
November.

Plaatsbespreken vanaf heden in Sigaren-
magazijn Gebr. Koper Stationsplein.

n
in schitterende winteruitvoering,
d. i. geheel zwart, kunnen niet
roesten, met Torpedonaaf, ket-
tingkast en groot zadel.

Het neusje van den Zalm
slechts f 85. ~

Zandvoortsche Rijwielhandel
J. A* BALKTE

Kerkplein 2
: Tel. 138. :

Is tevens Uw aangewezen adres
voor prima reparatiewerk en

groote ''verscheidenheid lampen.

l

eö
CL>

O

S
<u

N

K .£"• jS '3
H "3 «*-in* ^^ 'tJ

t rt .
o o •

W> o. =O G <U

E ° S
bC

fel
« • s 1
,̂ M *1M

U N
(D ü
> bc
t. <u c ^
O N «= 0

-M +J 4.» O
CO 50 CO NI
•d -d -o c
e s e ^
O O O <u

M

224 .
Wij leeren U ookChauffeuren.
Garage „RINKO" - Oranjestr. 2.

REPARATIE - STALLING - TENNISBANEN,
CITROEN - Official Dealer - FORD

Voor

Vesten en Pull-Overs
Maison „De Nouveauté"

HAïwXEJSTRAAX 3,

Prijzen vanaf £ 5+75+

Prijsverlaging!
Laat thans op Uw Rijwiel een origineel „TERRY"-

Zadel monteeren Prijzen f 9 50 en f 10 50.
Imitatie „TERRY"-Zadel, prima prima f7.-

„Rieman", Electrische Rijwiellantaarn, DE LAMP
die momenteel aan de spits staat!

Laat U zoo'n lantaarn demonstreeren door:

zandt), iwieinandei H. c. v. niEiiniiiZEü
Ruim gesorteerd in Banden, Onderdeelen en toebeh.

MASSAGET
RheumafieK, ischias, Spit, Ruggegraafsver*

kromming, enz.
Speciale behandeling voor Platvoeten en x-Beenen.

'Meur. J. B. nifiRTiiiL eed. masseuse, ueiispoasie
TRftMSTRAAT 15 - TEL. 347.

SPREEKUUR 1—2.

Onze Finantiën.
Naar wij vernemen bestaan, bij sommige raadsleden

bezwaren tegen het door de Heeren Elffers en Forrer
ingediende voorstel om de reserves der gemeente-be-
drijven niet langer op te voeren maar althans de eerst-
komende jaren de winsten dier bedrijven ten bate der
gemeentehuishouding te brengen.

Daar de zaak nog niet in de raadsvergadering be-
sproken is weten wij niet, welke bezwaren men tegen
dit voorstel kan hebben. Wij moeten erkennen dat het
ons zeer in het belang der gemeente lijkt. Op ons ver-
zoek verklaarde de heer Elffers ons, dat aanneming
van zijn voorstel 'beteëkent, dat de belasting-opbrengst
voor de begrooting 1928 ongeveei ƒ 40.000, — lager
kan worden geraamd. Dat beteëkent dus, dat de be-
lastingbetalers ƒ 40.000. — minder behoeven op te
brengen. Zou dat niet prachtig zijn?
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J. H. G. Weenink
Telefoon 287

ZANDVOORT
HELDERE WASCH

LAGE PRIJS
GEEN SLIJTAGE

GEEN VERMISSINGEN

HYGIEMISCH BGDRIJF

Wij zijn wel heel benieuwd te vernemen welke be-
zwaren men tegen dit voorstel heeft. Hel moeten wel
zeer ernstige zijn willen ze rechtvaardigen, dat wij,
belastingbetalers, een zoo belangrijk bedrag meer moe-
ten opbrengen.

Naar de heer Elffers ons nog meedeelde zijn er
verscheiden gemeenten, groote en kleine, die de win-
sten der bedrijven geheel of gedeeltelijk ten bate der
gemeente-kas brengen, en zou het voor Zandvoort te-
meer de aangewezen weg zijn, daar onze bedrijven
reeds over zeer 'belangrijke reserves (het Gasbedrijf
ƒ 50.000.— en het Waterleidingbedrijf ƒ 25.000.—)
beschikken.

Slip en SJap.
Slip. Hallo Slap wat breng jij voor nieuws?
Slap. Niet veel, ik heb gehoord dat onze directeur

voor gas en water toch weg gaat.
Slip. 't Is jammer, want hij heeft de Gemeente vele

diensten 'bewezen, en de attractie om te blijven kwam
te laat.

Slap. Te laat, te laat, vind ik nu niet, \ was net op
tijd, ik stem toe een jaar vroeger was beter geweest.

Slip, Ik las een advertentie in de Telegraaf die sol-
licitanten opriep voor bedoelde betrekking.

Slap, Wat zullen daar een macht sollicitanten voor
komen, in dezen tijd van gaslucht.

Slip, Daar is wel kans op, want volgens de berichten,
zijn er 150 'bij betrokken, en misschien wel 100 waar-
van het niet bekend is, doch dit voor zichzelf weten,
en een goed heenkomen zoeken.

LICHTRECLAME
voor Dak, öevel en Etalage.

Teekening inlichtingen en grat is , zonder
verplichting. - Scherp concurreerende prijzen.

BETALING NAAR WENSCH.
KOENDERMAN VIVEEN

Kostverlorenstraat 67 Zeestraat 41

Slap. Het is toch maar goed dat het uitgekomen is,
al is er op de manier, waarom en waardoor het uit-
kwam, wel wat aan te merken, per slot is het Neder-
landsche volk er toch door gebaat, dat een deel van
het door hun te betalen geld, toch maar opbrachten,
om de heeren aan de millioenen te helpen.

Slip. Het is schandelijk geweest, en het is daarom
thans voor B. en W, niet zoo gemakkelijk om weer een
werklustig en betrouwbaar persoon te vinden.

Slap. Neen wat men zeggen kan, het bedrijf is hier
schitterend, en de resultaten prachtig, wanneer je na-
gaat, dat gas- en watefbedrijf aanzienlijke reserves
hebben, en zou men, wanneer de winsten in de eerste
jaren in de gemeentekas kwamen, daardoor p.m. een
veertig duizend gulden minder hebben op te brengen,
wat heel wat zeggen wil.

Vergrootingen &n F*oto's
voor St.-Mic'olaas

tijdig te bestellen bij

A. J* FEIJt Fotograaf Duinweg 7
Vergrootingen - Lijsten

Slip. Het is ook heelemaal niet onbillijk, dat dit
zou gedaan worden, want waarom zou een verlies b.v.
aan het grondbedrijf aanvaard moeten worden, en een

winst van een ander bedrijf een spaarpotje moeten
worden. Het is toch net als in het gewone leven, dat
wanneer de man niet verdient, en de vrouw 'beschikt
over geld, dat ze dat ook in de huishouding geeft, en
ook daarvan de kinderen laat profiteeren,

Slap. Natuurlijk, er is absoluut niets onbillijks in,
en ik denk wel niet dat er veel tegen zullen zijn.

Slip. Nu heb ik voor een paar weken geleden be-
weerd dat er hier bijna nooit gestolen wordt, dat klinkt
wat leelijk, laat ik zeggen van eigenaa: verwisseld
wordt, en uit dankbaarheid voor deze getuigenis, is
mijn fietslantaarn in andere handen overgegaan.

Slap. Ja, het is altijd maar het beste niets te zeggen,
want je ziet, je komt bedrogen uit. Ze hebben ook in
de R.K, de offerbussen geledigd,

Slip. O, dan begrijp ik het, dat is iemand die een
lanlaarn noodig had voor kapitaalverplaatsing, dat
is niet zoo dom bekeken, misschien brengt hij hem nu
wel terug, nu hij zijn dienst gedaan heeft.

Slap, Jij blijft altijd maar goedgeloovig in de men-
schen, maar ik verklaar ie dat ik jou eerder terugzie,
dan jij je lantaarn, saluut hoor. . . .

Slip. Bonjour tot ziens. . . .

Vleeschhoüwêrij en Spekslagerij
KLEINE KROCHT 3 -- TELER 293

ïlet goedkoopste adres voor ie kwaliteit

Rund-, Kaifs- en \?arkensvleesch.
Neemt proef m^t ooze heerlijke

ROLPENS f l - p . p o n d , KALFSHOOFDKAAS 12 Ct. p. ons,
RAUWE ROOKWORST a 60 et. per pond.

Aanbevelend, J. U. fl. SFHOIJT & ZBHH1.

SneSfotografie
S. BOHEMEN -* Kerkstraat 3,

blijft den geheelen winter geopend voor

Pas-, Abonnement- en Briefkaartfoto
Direct jmede te nemen*
4 stuScs voor S€5 cent.

Ontwikkelen en afdrukken voor H H Amateurs.
NET - SNEL - GOEDKOOP.

v

Voor de Winter-provisie!!
Doet nu ajjjsels op voor het te laat is!

10 pond Goud-reinetten extra ........ f 1.60
10 ,, „ Ie soort ....... ,, l 45
10 „ „ prima ........ „1-25
10 „ Belle-fleurs „ 1.15
10 „ Ster-appelen (zeer fijne tafelappel). . „ 1.70

Snij- en Spercieboonen 45 Ct. per 2-ponds blik.
ALLES ZEER FIJNE KWALITEIT.

Aiies wordt met de meeste spoed aan huis bezorgd,

M. KEMP, Kerkstraat 28, Tel. 152.

Geen nuttiger St.-NICOLAAS CADEAU dan
een goed werkende

STOFZUIGER.
Technisch Bureau A. A. S L O O T W E G
ORANJESTRAAT @ - TEL. 36O.

Vraagt vrijblijvende demonstratie.
Stofzuigers verkrijgbaar op gemakkelijke conditie's.

J. M. KONINGS
BANKET- EN LUXE-BROODBAKKERIJ

Hoogeweg 31 - Telef. 19O.

Proeft eens ons heerlijk Letterbanket
prima amandelvulling.

Wegens het groote succes nog tot en met 19 Nov.
l Hierkoek cadeau, bij aank. v. 3 kleine broodjes.

Kerkdienst.
Ned. Hervormde Kerk.

Zondag 13 Nov. v.m. 10 u.
Ds. A. K. Straatsma,
met medewerking van het
Kinderkoor de „Swaluën"

Deze dienst wordt per
radio uitgezonden

Geref.Kerk(b. h. verb).
de Heer R. J. Danhof, theol.
Cand. v. Grand Rapids.
Zandv. Kring, Godsd. Leven

Brugstr. 15
9-10 u. Dienst v. kinderen
9 j. en ouder.
10.30 u. v.m. Ds. N. Padt.
12 u. Dienst m. k. v. 5-8 j
10.30 v.m. Jeugdd. (14-18
j ) in school D., de heer
C Postma.

Wijnhandel „Bordeaux",

H, BRINK
Gr. Krocht 28 - Tel. 354

is Uw adres voor
Wijnen en Gedistilleerd.

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting

P. van der Vliet
Jan Steenstraat - Tel. 196

Vleeschhouwerij.
1ste kwal. Rund-, Kaifs-

en Varkensvleesch.

Zwaardemakers
per flesch

Roode Bessenwijn f 0.65
Witte „ „ 0.70
Appelwijn m. Alcoh. „ 0.60
Mei wijn ...... „0.65
Med. Boschbessenw.» 0.95

" Verkrijgbaar bij

C SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5

Heeft U onze

Speculaashrokken
al

Luxe Bakkerijen

Gebr. J. v. d. Werff
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR 48 - Tel. 130

Handwerken*
Bij genoegzame deelname

^gelegenheid voor Dames en
Jongedames om een Win-
tercursus mede te maken
in nuttige en fraaie hand-
werken, tevens naaien en
knippen voor onder- en
bovenkleeding.
Ook het fraaie Klossenkant

Beleefd aanbevelend,
J. F. BREEDIJK,

Dr. Joh. Mezgerstraat 73a.

A. GERRITSEN
VAN OSTADESTR, 3

is het adres voor
Kruideniers-, Comestibles-

en fijne Vleeschwaren.
Scherp concurreerende prijzen.

O.a, prima Kremer's Koffie
en Thee.

Suiker 24 et. per pond.
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AMSTEL en HEINEKEN'S BIER
uit de Isobarometrische Bottelarij IS UW BIERTJE, gelijk als uit de pomp

Alléén Wijnhandel „BORDEAUX".
OROOTE KROCHT 258 XEL,EF*OQM 354

Bezorging aeoncJer prijsverhooging tot 's avonds ÏE uur. Ook

Aanbevelend,

Koopt bijtijds Uw
St. NICOLAAS-CADEAUX.

• '•HlMmMMMmMMM^BHMM^MMMI

Wij zijn ruim gesorteerd in:
Overhemden - Dassen - Bretels - Cochets - Hand-
schoenen - Vesten - Pull-Overs - Truien - Pyama's
Flanellen Nachthemden - Kousen - Schorten - Mutsen
Zakdoeken - Shawls - Loopers - Kleedjes - Thee-

warmers - Kussens - Bébé Garnituren, enz. enz.

= „DE WOLBAAL" =
SCHOO^PLSSIIV

Zandvoort'Bad»
Notarissen BERTLING en

WOLZAK te Haarlem brengen
Woensdag 16 Nov. 1927

om 2 uur in Hotel „Zomer-
lust", K o s t e r s t r a a t 7 te
Zandvoort in publieke vei-
ling:

1. Riant, met uitzicht op
de Noordzee gelegen villa-
terreinen aan de Boulevard
Paulus Loot en Hugo de
Grootstraat.

2. Het HUJS aan dejan-
Steenstr. 14 met het eeuwig-
durend erfpachtsrecht van
den grond, groot 1.44 Are.
Verhuurd voor f 58.- p. mnd.

3. Het BURGERWOON-
HUIS met erf aan de Duin-
steeg 4, groot 62 c A.

Ontruimd te aanvaarden.
Bezichtiging Dinsdag en

Donderdag en op den ver-
koopdag van 2-4 uur.

Aanvaarding bij betaling
vóór of op 28 Dec. 1927.

Notities en inlichtingen
bij de notarissen, Jansweg
52 en voor perceelen sub
l tevens bij den heer P. L.
DE VRIES, Burg. Engelbert-
straat 2, Zandvoort.

Te Koop
Koperen Skjarensfan-
daard, Sigarerjknipper,
Pijpensfandaard, kope-
ren Efalacjearmen.

Adres: Stationstraat 7.

Groninger Bazar
Gr. Krocht 3O.

Wollen Dekens
vanaf f 5.90.

Pluchette p. EI f 1.35.

GEBOUW van de RELIGIEUZE KRING
aan de Eikenlaan in Aerdenhout.

(Uitstappen halte Doodweg).

Vrijdag 18 November 8 uur

CONCERT
te geven door de Dames HENNY VAN SPANJE, Sopr.,

CORRY VAN HOOGENHUYZE, Alt
en den Heer PIERRE VERDONCK, Pianist.

Uitgevoerd zullen worden o,a. werken van HaNDEL,
SCHUBERT, CHOPIN, BRAHMS, FRANCK.

Programma's, tevens toegangsbewijs, a f l .50 verkrijg-
baar bij Van Petegem's Boekhandel, Burgem. Engel-
bertstraat 11 en 's avonds aan de zaal.

Ruime toe si/Nicolaas cadeauK
Rookkasten - Rooktafels - Theekasten - Spreuken

Schilderijen - Beelden - Vazen - Courantenhangers
Lijsten - Buffetten - Tafels - Ameublementen.

Alles ver beneden de stadsprijzen.

M. de Jong:,
Stationstraat 14 Meubelwinkel.

Zandvoortsche Reddings Brigade.
Het Bestuur maakt bekend, dat de zwemoefeningen

in STOOP's BAD in het vervolg zullen worden ge-
houden iedereh Donderdag des avonds van 7-8 uur en
Maandag om de veertien dagen eveneens van 7-8 uur.

De oefening op Maandag 21 November a.s. gaat niet
door en wordt versteld tot Maandag 28 November a.s.

De cursus van Dr. Willems zal in het vervolg wor-
den gehouden op Vrijdag om de veertien dagen, des
avonds 8 uur in „Zomerlust", voor het eerst op Vrij-
dag 18 November a.s. Alle leden hebben tot deze
cursusavonden vrijen toegang.

Forensen-Vereeniging „ZANDVOORT".
DANSAVOND - JA

op Zaterdag 19 November, des avonds 8.30, in de
Bodega van den Heer Mustert a. d. Strandweg.
Nieuw aangekomen Forensen worden verzocht zich

als lid op te geven (contributie tot 31 Dec. 1928 f 2.50)
des avonds aan de Zaal of bij den Secretaris

GERARD C. KORNMANN, Groote Krocht 19.

Afslag Varkensvleesdbu
CARBONADE 65—70—80 cent per pond.
DIKKE REUZEL 55 „ „

a contant gehaald in de beide zaken.
Voor de Erwtensoep!

Versche pooten vanaf 12'/2 - Hielen 45 et. p. pond.
Kerkstraat 36 Smedestraat 19a

Tel. 232 Tel. 321

Fa. Th.
Haltestr£ast No. 33

Asphaltgmpler 28 et.
Kippeng&£&s vanaf 17 et.

Kleine
Spotprijzen - Ziet on&e etafiage

Drogisten] K, v. d
Willem@traat 19 - Tel.

Drogerijen, Chemicaliën, Veriandstoffen en Specialité's.
GLAS- en VSIRFWAREM.

RIPOLINVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar.

Slaapfgijniet'
door het hoesten van Uw kinderen, geeft ze dan dadelijk
GEBUCO'S TEERSTROOP. Dit aangenaam smakend,
sedert meer dan 30 jarep beproefde geneesmiddel lost de
slijm op en desinfecteert de ontstoken slijmvliezen, waardoor
de hoest onmiddellijk bedaart. Houdt daarom steeds een
flesch in huis, om het bij het eerste hoesten dadelijk te
kunnen aanwenden,

_ _ . , , . GEBUCO'S
Te Zandvoorf bij :

D. v. lijgen, Halfesfraat 23.
VOOR DE HOEST

PLAATSELIJK NIEUWS.

Z, R. B. Dr, 'Willems zal weder een cursus houden
op iederen Vrijdag om de veertien dagen, waar de
leden vrijen toegang hebben. Ieder die van de cursus
gebruik wenscht te maken kan zich aanmelden, ter-
wijl wij nog opmerken dat de volging daarvan zeer
leerzaam is, en twijfelen wij ook niet of er zal in
breede kring gebruik van gemaakt worden. Wij ver-
wijzen nog naar de advertentie in dit blad, betreffende
Stoop's Bad.

Monopole — Hotel Imperia!, De oorzaak dat deze
film van Pola Negri deze week niet vertoond wordt,
komt door het enorme succes dat deze heeft in het
Theater Tuschinski te Rotterdam, waar ze een week
langer dan gedacht werd, vertoond zaï worden. Wij
willen er onze lezers op attent maken dat van groote
films meerdere copies gemaakt worden, zoodat zoo'n
film in 2 of 3 plaatsen tegelijk vertoond kan worden,
hetgeen ook met deze film plaats heeft en daarom he-
den te Haarlem vertoond wordt. De volgende week
Zaterdag en Zondag zal echter genoemde film bij
Gebr, Koper te zien zijn.

Inbraak, In de R.K, Kerk is ingebroken, en heeft
men de offerbussen geledigd, die gelukkig even te
voren zoo'n beproeving hadden ondergaan, zoodat de
buit niet schitterend geweest kan zijn.
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Lichtbeelden. Zondag 13 November des avonds 6
uur, zal in „Ons 'Huis", Kosterstraat, een bijeenkomst
met lichtbeelden plaats vinden, voor de Chr, meisjes,
knapen en jongelingsvereeniging, Het programma be-
vat:

l, Zwitsersch natuurschoon, 2, Iets over het Sanato-
rium te Hellendoorn, 3. Uit het leven van Jezus, 4,
Rübezahl. Voor niet-leden toegang tegen betaling van
10 ets.

Gedenkavond, Op Dinsdag 15 Nov. zal in „Ons
Huis" des avonds te 8 uur een bijzondere bijeenkomst
gehouden worden, ter gelegenheid van het 8-jarig be-
staan der Evangelisatie, Belangstellenden zijn harte-
lijk welkom,

(Omdat de eerste avond zeer leerzaam en afwisse-
lend is, tegen een prijs onder ieders bereik, terwijl de
tweede avond een terugblikken zal zijn op de acht
vervlogen jaren, vertrouwen wij wel dat er veel be-
langstelling voor beide avonden zijn zal, — Red,)

Phoenix. De Tooneelvereeniging „Phoenix" gaf
Zaterdagavond een goed geslaagde uitvoering in Mo-
nopole. Zaterdag 26 Nov, wordt wederom een dans-
avond gegeven,

Personalia, Voor het examen van apothekers-as-
sistent is geslaagd Me j. C, M, E, Hollenberg te Zand-
voort,

Credo Canto. Wanneer wij het zoo eens mogen
noemen heeft het gemengde zangkoor Credo Canto het
winterseizoen weder met veel succes geopend. Het
mocht zich in een flinke opkomst verheugen, en hield
de heer Bolwidt op zijn bekende aangename wijze de
openingsrede. De heer Oosterveld deed zich weer als
bekwaam violist hooren, terwijl zijn goed geschoold
koor eenige nummers ten gehoore gaf, waaronder
andere uitblonk Psalm 8, droomend kind en Pslam 118,
Mevrouw Otten accompagneerde op zeer>verdienste-
lijke wijze den heer Oosterveld, Verder 'komt alle
lof toe aan het dubbel mannenkwartet onder leiding
van den directeur, den heer Jacob Hamel, dat geheel
belangloos zijn medewerking verleende. Wij hopen dat
Credo Canto in dit winterseizoen nog vale dergelijke
avonden zal organiseeren,

U geld te besteden
voor RAOIömUSBIEK?

Koop dan een toestel hetwelk naam heeft en
goed werkt zooals

. Oueretet of een IV. S. K. Toestel,
dan heeft U waarde voor Uw geld!

en stoort elkaar niet, komt hooren en zien!
Vaststaande fabrieksprijzen.

Alleen te verkrijgen bij het
Techn. Sureaw <J. H. v. KBULJERT

Diaconiehuisstraat 24 - Telefoon 173

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG»

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 _- ZANDVOORT,

November en December
sterk verlaagde prijzen in onze winkels

HALTESTRAAT 28-28a en 48.

Solide Meubelen,- Ledikanten, Bedden, Dekens,
Divans, Karpetten, Wollen en Gemoltoneerde
Ondergoederen, Theewarmers 48 cent, Kus-
sens gevuld met prima kapok f 1.55, Tafels,
Divan- en Kapstokkleeden in diverse prijzen.
Sterke Wollen Kousen en Sokken - Wollen
Onderlijfjes en Directoires - half wol met half-
zijde Dameskousen, sterk, mooi en niet duur.

N. V. WEBBER s Goederenhandel
L,oonstoffeerderij „De Vlijt"

Haltcstraat 28, 28a en 48 - Telefoon 125,

C. KOP
Huis- en Kachelsmid

SCHELPENPLEIN,
beveelt zich beleefd aan v.
alle voorkomende werk-
zaamheden.

H. KEESMAN
Jan Steenstraat 1.

tijvorens te laten

vraagt men prijsopgaaf aan
bovenstaand adres.

Uw adres voor

Hlne uieesciiin,

is J. G. NÏJHUIS,
Gr. Krocht 32 - Tel. 370.

J* W* Rupprecht
Handel in Groenten, Fruit

en Delicatessen.
Prima Eigenheimers 9 Ct. p. Kg,
Red Star 8 „ „ „
Bravo's 12 „ „ „

Vraagt prijsopgaaf van
opslagaardappelen.

Ftfo.

L* van der Mij e
Koningstraat 10

Eerste zendyoorische
Melk - Boter

- Kaas en Eieren *

Het beste adres voor

Knippen en Scheren
A. KUÏK,

v. Ostadestr. S.

„DE HOOP"
Luxe Brood- en Koekl) akker ij.

Neemt proef met ons
K r e n t e n b r o o d en
Speculaasbrokken.

m. KEUR
Diaconiehuisstraat No» 36.

C. FRAY
SÏQARENMAQAZIJN

Gr. Krocht 26.
TEL. 310.

RUIME KEUZE
Sigaren - Sigaretten

en Tabak.

Groot e Krocht 18
Venduhouder: H. J. LEISING.

In- en Verkoop van
2e hands Meubelen.

Voor de Veiling begin November
kunnen goederen ingebracht,
desverlangd gehaald worden.

Voor uitsluitend

P r i m a K w a l i t e i t
naar de winkels van

ALBERT HEIJN.
Witte Suiker p. pnd.
Tarwebloem „
Grove Gort „
Prachtige Rijst „
Vermicelli „
Havermout Kwaker p. pak
Maizena „

Pruimen p. pnd. 16
Sunmaid Rozijnen „ 25
Sultana » „ 35
Nieuwe Vijgen „ 16-25
Verschgebr.Pinda's,, 19

Groene Erwten p. pnd. 15-17-20
Grove Spliterwten „ 21
Capucijners „ 19-22-25
Bruine Boonen , 15-18
Witte Boonen „ 12-15
Echte Walchersche

Witte Boonen „ 21
De Echte Geldersche Worst

per pond 68 cent.
MARGARINE p. pond 23 cent

Roode Zalm Delmonte p. bl. 85
„ „ John West „ 98

Pink Zalm p. bl. 32-47
Perziken Keitri p. gr. bl. 58

ALBERT HEIJN
R. 503 HOFLEVERANCIER.

Z A N D V O O R T
Kerkstr. 30 - Tel. 62

Dames en Heeren,
Weet U wel dat het nu tijd is om Uw garderobe

na te zien of er iets aan Uw winterkleeding mankeert?
Wij zetten fluweelen kragen op vanaf f 2.50»
Schrijft een briefkaart en ik kom aan huis.

Spec. inricht, voor maat-, Keer- en ReparatieuierR.
Wij hebben ook nog Jassen van f 9.50, daar U

niet nat onder wordt.
Prima Wftp Gord Regenjas f 27.50.

A. SMITS
DR. MEZGERSTRAAT 12 - v. SPEIJKSTRAAT 4.

Dr. Scholi's
Voefverbefer

apparaten.
Moeheid in de kuitspieren is een
teeken van doorzakkende voeten.

lederen dag gratis voetonderzoek van 2-4 uur in
S dioenm agazij n

Alph. Sprengers
Groote Krocht 8.
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Hollandia»BSoscoop
Gebouw „MONOPOLE" - Stationsplein

Dir. GEBR. KOPER.

Het is ons een waar genoegen aan het
geachte publiek te kunnen berichten, dat wij

A.s. ZSaterdaë 19 en
^Zotidag 2O IVovernfoer

8 uur (precies),
zullen opvoeren 't wereldbesproken succes
werk:

Hotel Imperial
met in de-hoofdrol de KONINGIN van het
witte doek

POLA NEGRI
Groote Romantische film in 8 acten.

Regisseur ERICH POMMER.
Het is een Paramount!

Hotel Imperial vierde triumphen in het
Theater Tuschinski te A'dam, waar deze
film ter eere van het 6-jarig jubileum werd
vertoond. lederen avond uitverkocht.
Thans wordt deze film direct na Theater Tuschinski,
vóór alle andere plaatsen van Nederland, in ons
Theater vertoond.

Wij verwachten en vertrouwen er dan ook op
dat onze geachte bezoekers dit zullen apprecieeren.

Op de Avondvoorst. ben. 16 j. geen toegang.
Plaatsbespreken voor de Zaterdag- en Zondag-

avondvoorstelling reeds heden in Sigarenmagazijn
Gebr. KOPER, Stationsplein - Tel. 300.

Zondagmiddag l)alf 3
GROOT FAMILIE-MATINEE.

Als Hoofdnummer:

De Kleine Verschoppeling
Zeer boeiend verhaal in 6 acten.

In de hoofdrol:

JACKIE COOGAN*
Prijzen Matinee:

2O, 3O en 5O cent.

Boven 16 jaar: 30, 60 en 75 cent.
Prijzen Avondvoorstelling:

f O.@O, ff O.Tö, f ].- en f Ï.2S.

Een
Simplex Rijwiel

is een waardevol bezit.
De prijzen van dit eminente

merk zijn wederom verlaagd en
vallen onder ieders bereik.

Thans vanaf £ 67.50.
Zandvoortsche Rijwielhandel

*J. A. BAL,TE
Kerkplein 2
: Tel. 138. :

Telefoon No. 2 2 4 .

Eerste
Zandvoortsche Drogisterij
C LUTTIK,

Fa. van Ingen
Halfestraat 25 - Tel. 197

en
Potgieterstr. 14

60 pCt.
van het wielrijdend publiek
heeft te klagen over slechte
reparatiën.
Zendt ons met vertrouwen
Uw Rijwiel en het lijden is
voorbij.

„Het Gazelle Huis"
C. VAN DE GEER,

Gr. Krocht 20 - Tel. 18

Garage „RINKO" • Qranjestr. 2.
REPARATIE - STALLING - TENNISBANEN.

CITROEN - Official Dealer - FORD

Voor

Vesten en Pull~Overs
Maison „De Nouveauté"

Prijzen vanaf f 5*75*

KERKSTRAAT 28 TELEFOON 152
M. K E M P

ALLE SOORTEN „HERO"-GROENTEN.
Bij aankoop van f 10.' f 1.- korting.

TELEFOON 152 KERKSTRAAT 28

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 ~ ZANDVOORT,

Notities van een Zandvoorter.
Dat de algeheele ontwapening bijna een feit is,

Amerika stelt n.l. voor om honderd millioen gulden
meer 'beschikbaar te stellen voor zijn vloot, dan ver-
leden jaar, en zou dan nog graag een sommetje van
duizend millioen gulden voor verdere uitbreiding van
vloot en vliegwezcn uitgetrokken zien.

Dat een kwart procent afsluitprovisie van bovenge-
noemd bedrag, Zandvoort aardig uit de nesten zou
helpen.

Dat men menigmaal voor een straat een bord aan-
treft, „Afgesloten Rijweg" die niettegenstaande dat,
beter te berijden zijn dan de Brederodestraat.

Dat de Brederodestraat wel geen straat van de
Gemeente is, doch dat ongetwijfeld in de overeen-
koriist met den eigenaar zal staan, dat deze de straat
behoorlijk moet onderhouden.

Dat het wellicht aanbeveling zou verdienen, om voor
het in orde maken van de Boulevard, er de hoofd-
straten van het dorp, welke eigenlijk alle geasphalteerd
moesten worden, een leening aan te gaan, waarvan
het rentebedrag evenzoogroot kou kunnen zijn, dan dat
nu jaarlijks voor de kosten van onderhoud uitgegeven
wordt.

Dat we daardoor het dorp een heel wat beter aanzien
zouden geven, terwijl wü, nu het met stukjes en
beetjes gaat, jarenlang in half afgemaakte Boulevards
en straten blijven zitten.
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J. H. GL Weenink
Telefoon 287

ZANDVQORT
HELDERE WASCH

LAGE PRIJS
GEEN SLIJTAGE

GEEN VERMISSINGEN

HYGIEMISCH BEORI JF

Slip en Slap.
Slip. Hallo, ouwe jongen, hoe gaat het met jou?
Slap. Met mij net als met iedereen in Zandvoort,

een beetje beter dan beroerd.
Sl ip. Och het gaat hier anders nog al, wanneer

het seizoen voorbij is, zien we met een angstig hart
naar den winter, maar als het zoo ver is, dan rollen
we er allemaal wel weer door.

S lap 't Is maar gelukkig, maar niettegenstaande
zijn er toch veel werkeloozen, en wat is er heelemaal
te doen.

S l ip . Te doen, te doen, we krijgen een kanaal,
tenminste volgens de Stads-Editie, die heeft gehoord
dat er over gedacht wordt om een weg te zoeken
waar eventueel een kanaal zou gegraven kunnen worden.

Slap. Dat is zoo ingewikkeld, dat ik niet geloof
dat de menschen daaraan van den winter zullen werken.

Sl ip . 't Zou anders een aardige werkverschaffing
zijn, want als je denkt wat een werk het gegeven
heeft, om eerst een ijskom te graven en toen weer
dicht te maken, dan kan je denken wat het zal zijn
om een kanaal te graven.

Slap. Alles daargelaten, er ligt toch iets moois in,
omdat een kanaal voor onze badplaats welvaart be-
teekent.

Slip. We zullen maar eens afwachten wat we op
de a.s. Raadsvergadering hooren. Het zal anders een
stevige zitting zijn en zal het begrootingsvarkentje niet
in een avond gewasschen zijn.

Slap. Ik denk wel dat we weer klachten zullen
hooren dat er zooveel gestolen wordt, terwijl de in-
brekers kerk en café bezoeken, wat toch heelemaal
niet bij elkander past.

Slip. Ik zit daar zoo onderwijl te denken, er zou
toch een prachtoplossing voor de werkverschaffing
gevonden kunnen worden.

Slap. Hoezoo, dan zou je de reddende engel zijn.
Sl ip . Wel, heel eenvoudig, wanneer je nu gaat

rekenen hoeveel er jaarlijks uitgegeven wordt om de
menschen aan het werk te houden en daardoor het
hoogst noodige gedaan wordt, en je telt er bij wat
dan nog aan steun betaald wordt, dan zou toch voor
die bedragen tesamen genomen, die wellicht de 15
mille bedragen, een prachtleening gesloten kunnen
worden, waarvoor genoemd bedrag voor rente en af-
lossing ruim voldoende zou zijn.

Vergrootingen en Foto's
voor St.-Micolaas

tijdig te bestellen bij

A* J+ FEIJ, Fotograaf Duinweg 7
- Lijsten -

Slap. En wat wou je dan met dat kapitaal doen?
S l i p Dat kapitaal gebruiken om de Boulevard in

haar geheel in orde te maken, alle hoofdstraten in de
Gemeente asphalteeren, waardoor Zandvoort een enorm
veel beter aanzien krijgt, dan tot nu toe, waar er
onbegaanbare straten zijn en een half af gewerkte Bou-
levard een armoedig idee geeft.

Slap. Dat is geen slecht idee, terwijl asphaltstraten
in onzen tijd even zoo noodig zijn, als dat men zich
kleedt, want de kleeren maken de man, en het oog
wil ook wel wat hebben.

Sl ip . Dat is het. Wanneer wij met den tijd mee-
gaan, dan komen alle kosten die gemaakt worden
weer terug, en zal het heusch zijn rente best opleveren.

S lap Och, ik heb toch zeer goede verwachtingen
van het Gemeentebestuur en ik geloof dat ze best wat
aandurven en niets onbeproefd zullen laten om Zand-
voort er bovenop te helpen.

Sl ip . Daar'twijfel ik ook niet aan, en ik ben heele-
maal voor de toekomst van Zandvoort niet bang. Je
moet er rekening mede houden dat het overal niet
zoo best gaat, hoe zou het dan hier schitterend kunnen
gaan. Nu, adieu, tot volgende week.

Slap. Ook zoo. Wel te rusten.

November en December
sterfte verlaagde prijzen in onze winkels

HALTESTRAAT 28-28a en 48.

Solide Meubelen, Ledikanten, Bedden, Dekens,
Divans, Karpetten, Wollen en Gemoltoneerde
Ondergoederen, Theewarmers 48 cent, Kus-
sens gevuld met prima kapok f 1.55, Tafels,
Divan- en Kapstokkleeden in diverse prijzen.
Sterke Wollen Kousen en Sokken - Wollen
Onderlijfjes en Directoires - halfwol met half-
zijde Dameskousen, sterk, mooi en niet duur.

N.V. WEBBER s Goederenhandel
Loonstoifeerderij „De Vlijt','

Haltestraat 28, 28a en 48 - Telefoon 125.

Zandvoortsche Reddings Brigade.
Aléem.

op VRIJDAG 25 NOVEMBER 1927, des namiddags
8 uur, in de Groote zaal van „Zomerlust".

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Benoeming van een Commissie v d Zwemoef.
4. Verkiezing van een bestuurslid (2e Voorz) vaca-

ture v. d. heer Werkhoven, die bedankt heeft.
5. Rondvraag.
Niemand verzuime deze vergadering bij te wonen.
Na afloop der vergadering, een Dansje, Muziek, Attractie's.

CONVOCATIE'S WORDEN NIET VERZONDEN.
Deze advertentie strekt tot algemeene kennisgeving.

Namens het Bestuur:
? JB. TERMES, Secretaris.

\7ieeschhouwerij en Spekslager!]
KLEINE KROCHT 3 - TELEF. 293

Het goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch.
Neemt proef met onze heerlijke

RQLPENS f L- p. pond, KALFSHOOFDKAAS 12 Ct. p. ons,
RAUWE ROOKWORST a 60 et. per pond.

Aanbevelend, J. U. D. SPRUIJT & ZOHER.

St.-Nicolaas Cadeaux
Vanaf heden tot en met 5 December ontvangt

ieder die één foto laat maken in de

SNÉLFOTOGRAFIE
S. BOHEMEN - Kerkstraat 3,

een zakspiegel met foto cadeau.
ROLFiLMTOESTELLEii, geheel compleet uanal 1 5.-

Ook des Zondags geopend.

Voor het bekleeden van Meubelen
opnieuw opmaken en leveren van prima Springveeren
en Kapokmatrassen en alle voorkomende werkzaam*
heden des Behangerij en Stoffeerderij, zoomede
Meubelen voor Salon, Eet' en Slaapkamer, is het
soliedste adres tegen de concurreerendste prijzen

J. CASPARIE » Kerkstraat 26.
COMPLETE MEUBILEERING.

PRIJSOPGAVE ZONDER BENIGE VERPLICHTING.

GoosaiensioeiGfiifioen.
Kerkdienst.

Ned. Hervormde Kerk.
Zondag 20 Nov. v.m. 10 u.
Ds. A. K. Straatsma,
6.30 n.m. den Heer Lange-
voort uit Haarlem.

Geref.Kerk(b. h. verb).
10 u. v.m. en 5 u. n.m. Ds.
J. W. Siertsema v. Haarlem
Zandv. Kring, Godsd, Leven

Brugstr. 15
9-10 u. Dienst v. kinderen
9 j. en ouder.
10.30 u v.m. Ds. N. Padt.
12 u. Dienst m. k. v. 5-8 j
10.30 v.m. Jeugdd. (14-18
j ) in school D., de heer
Roekei.
Donderdag 24 Nov., 8 uur,

lezing van Ds. N. Padt.
„Keizer en Qalileër",

van Ibsen.
Evangelisatie Samenkomst
in „Ons Huis", Kosterstr.

Dinsdagavond 8.30 uur.

„PRECISIOfl"
Haltestraat 29b.

De St.-Nicolaas Etalage
is gereed. Alle artikelen
in de etalage zijn gepcijst.
Vergelijk nu onze prijzen
van Ie kwaliteit artikelen
met die der steden. ~

BERICHT.
Wij maken het geacht

publiek van Zandvoort be-
fcend, dat wij onze zaak
hebben uitgebreid met een
afdeeling

LEDERWAREN,
zooals:

Dames Tasschen,
Portefeuille's,

Portemonaies, enz.
Al deze Lederwaren zijn

van Ie kwaliteit Engelsen
Fabrikaat en niet van

papier of ersatz.

Onze Lederwaren
worden onder garantie

verkocht.

Aanbevelend,

uur. Langeuueg Jr.
Wijnhandel „Bordeaux",

H. BRINK
Gr. Krocht 28 - Tel. 354

is Uw adres voor
Wijnen en Gedistilleerd.

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting.

P. van der Vliet
Jan Steenstraat -Tel. 196

Vieeschhouwerij.
Iste kwal. Rund-, Kalfs-

en Varkensvleesch.
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JOIIK'S GOEDKOOPE SCiOENDIAHERIJEN
grootste Schoenreparatie-lnrichting van Nederland.

Wie huilt daar?
Is dat de heer Jansen niet die zijn schoenmakersrekening krijgt?

Wij OPENEN Maandag, om te probeeren, een aanbrenghuis te Zandvoort

Koninginneweg £, b. d. Wed. Kroon
Onze filialen zijn:

Nassaulaan 25 - Spaarnwouderstraat 65
Cronjéstraat 103 - Hagestraat 47 - Breestraat 4,

alwaar 31 bekwame vakkundige schoenmakers werkzaam zijn.

Heeren Zooien en Hakken f 1.50
Dames „ „ „ „ 1.—

Indien vlugger stuk dan bij uw vroegere duuren schoenmaker dan

gratis nieuwe.
- Den eenen dag gebracht, den anderen dag klaar, -

LPH. SPRENGE
Kerkstr. 16

Ruime keuze

Gr. Krocht 8
Groote collectie

warme MOK.
Fantasie schoenlies
C.R.E.S. schoenen
met 6 maanden garantie.

Ziet de Etalages alvorens Uw St-Nicolaas-
Cadeau elders te koopen.

Kinder Speeigoederen
Fantasie Dames* en
Heeren Zakdoeken.

OVERHEMDEN, DASSEN,
EAU DE COLOGNE

ZEEPEN.

Permante Hairwaving
Watergolf, Onduleeren,

Verven, Massage, Manicure
etc. en het knippen van de

nieuwste modellen, geschiedt
vakkundig bij

Maison „GERRIT5".
Dames- en Heeren Kapsalons.

Zaak opnieuw gerestaureerd en verpiaatsinaar
ZEESTRAAT No» 30

A. s. Dinsdag Opening. ::

Biedt zicti aan
flinke Hulp i. d. Huishouding.
Fr. br. No. 12, bur. v. d. bl.

Te ff uur

Bovenhuis,
drukke stand, bev. 3 kam ,
keuken, W. C. f 30.- p. mnd.
Fr. br lett. K , bur. v. d. bl.

Banketstukjes en
Speculaas koekjes

het fijnste bij de
Luxe Bakkerijen

Gebr.J.v.d. Werff
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR. 48 - Tel. 130

Zwaardemakers
per flesch

Roode Bessenwijn £ 0.65
Witte „ „ 0.70
Appelwijn m. Alcoh. „ 0.60
Meiwijn „0.65
Med. Boschbessenw.„ 0.95

Verkrijgbaar bij

C* SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5

Adverteert m on Blad.

Koopt bijtijds Uw
St. NICOLAAS-CADEAUX.

Wij zijn ruim gesorteerd in:
Overhemden - Dassen - Bretels - Pochets - Hand-
schoenen - Vesten - Pull-Overs - Truien - Pyama's
Flanellen Nachthemden - Kousen - Schorten - Mutsen
Zakdoeken - Shawls - Loopers - Kleedjes - Thee-

warmers - Kussens - Bébé Garnituren, enz. enz.

= „DE WOLBAAL" =
SCHOO1>F»LEIIV

MASSAGE
RheumafieK, Ischias, Spif, Ruggegraafsver-

kromming, enz.
Speciale behandeling voor Platvoeten en x-Bee nen

mevr. J. B. [WIHI, Gen. masseuse, Heiigpnasie
TRAMSTRAAT 15 - TEL 347.

SPREEKUUR 1—2.

Fa. Th. PASVEER
Haltestraat No. 33

Aspnaltpapier 2& et. per M.,
Kippengaas alle maten vanaf 17 et. p, M..

Gereedschappen
Kleine Koperwaren

Gordenroeden en Ringen
LJzerwaren best en billijR

PLAATSELÏÏiTNIEUWsT """
Groot Nationaal Zangconcours. Zooals bekend

is, heeft „Onderling Hulpbetoon's" Mannenkoor, weder-
om een Zangconcours voor het a.s. jaar, t.w. op 6,
12, 13, 19 en,20 Mei, uitgeschreven. Voor dit doel
heeft het Bestuur de circulaires verzonden, welke alle
vereenigingen in den lande opwekken om aan het
concours deel te nemen en wij twijfelen niet of er
zullen zeer zeker vele aan den oproep gehoor geven,
omdat zij, die verleden jaar meegedaan hebben, de
aangename dagen welke ze hier doorgebracht hebben,
niet vergeten zullen hebben, terwijl andere die ver-
leden jaar niet meededen, thans gaarne van de uit-
noodiging gebruik zullen maken.

Forensenvereeniging. Heden avond geeft deze ver-
eeniging een Dansavond in de Bodega van den heer
Mustert. Een goede Jazzband zorgt voor de muziek.

3 avonden van ernst op 23, 24 en 25 November,
's avonds 8 uur, in „Ons Huis". Sprekers:

23 Nov. Ds. A. K. Straatsma, van Zandvoort.
Ds. E. B. Couvée, van Utrecht.

24 Nov. Ds. P. Stegenga, van Amsterdamt
Ds. J. Qroeneweg, van Doetinchem.

25 Nov. Ds. J C H. Scholten, van Rotterdam.
Ds. A. K. Straatsma, van Zandvoort.

Toegang vrij.

O e Zeemeeuwen.
Officieele Mededeelingen.

Zondag 20 November:
Hillinen 111—Zeemeeuwen 11, 10.30 uur.
Kinheim III—Zeemeeuwen III, 1030 uur.
R.C.H. VIII-Zeemeeuwen IV, 10 uur.
Zeemeeuwen-juniores—D.W.O -juniores. 10.30 uur.
Zeemeeuwen l-R.C.H. III, 2 uur.

In verband met de St-Nicolaasavond wordt de club-
avond in plaats van op Maandag 5 Dec., gehouden
op Maandag 12 Dec. a.s.

Op Maandag 28 Nov. wordt een algem. vergadering
gehouden, waar als voornaamste punt op de agenda
voorkomt: Behandeling statuten en reglement.

Bestuursvergadering op Maandag 21 Nov., aanvang
8 uur, aan 't bekende adres.

Begrooting 1928. A.s. Dinsdag zal door den Raad
de begrooting 1928 in behandeling genomen worden,
en zal er menig woordje over gesproken worden.

Zandvoortsche Brandstoïienhandel, De eenige tijd
geleden geplaatste advertenties voor deze firma, zijn
door ons per telefoon opgenomen, en is daardoor een
fout ontstaan. Wij höb'ben geschreven Anthraciet af-
meting 20—30 ƒ 2.50 en 30—50 ƒ 2.70 p. H.L., terwijl
door ons niet verstaan is „ook verkrijgbaar" Ie kwal,
Wales Anthraciet, door het weglaten van „ook ver-
krijgbaar", is daarvan direct gebruik gemaakt, door
de concurrentie, alsof genoemde firma dit met opzet
gedaan 'had, hetgeen wij verklaren kunnen dat dit on-
waar is. Genoemde firma is te Zandvoort over en over
bekend, en weet ieder die van hem kolen betrekt, dat
hij zich met dergelijke praktijken niet inlaat. Wij
vertrouwen hierdoor de zaak voldoende te hebben toe-
gelicht.



Zandvoort's Weekblad „Zee en Duin".

Singer-demonstratie. Zooals de in ons blad ge-
plaatste advertenties hebben aangekondigd, is in
„Zomerliist" drie weken lang een gratis knip- en
naaicursus door de Singer Mij. gehouden. Men kan
gerust zeggen dat een en ander voor genoemde Mij.
een succes geweest is, gezien de vele dames die aan
de cursus hebben deelgenomen. De Singer Mij had
ook Mevr. Mieras, Mevr. Padt en Mevr. Otten uitge-
noodigd om een en ander te bezichtigen, welke dames
zeer voldaan waren over den arbeid. Door de deel-
neemsters is ook een stoffelijk huldeblijk aan de Juf-
frouw, die les gegeven heeft, aangeboden, hetgeen
zeker het beste bewijs hunner tevredenheid deed uit-
komen.

Tandverzorging. De Bond van Ned. Huisvrouwen
heeft aan den Raad een adres gericht met het doel
dat naast de reeds bestaande geneeskundige controle,
ook een dergelijke regeling getroffen wordt voor mond-
én tandverzorging. Het is wel aan te bevelen, omdat
volgens geneesheeren, vele ziekten hun oorsprong
vinden door slechte mond- en tandverzorging.

Oud Holland. Het Bestuur van „Onderling Hulp-
betoon" heeft met het organiseeren van Oud Holland
succes gehad, alhoewel wij geen opgaaf van de netto
opbrengst gehad hebben, taxeeren wij dit toch niet op
het bedrag van verleden jaar.
*BIMHIIL ui i n ••• ..... !• laiiiiiiii ;-"''i"''"^Ti^^J*J"'l''~rf rnrTTi»BrnTaririirni»*»rnTnMrMMB"i ummi i \tmrn» iinnii m M i wiiiMirni'MBOT

Indien U prijs stelt
og> ultsititteïafiS Ie kwaliteit

GEBAK, BANKET, enz.
(uit de beste grondstoffen vervaardigd),

dasi is Uw adres IbiJ cie
Electrische Luxebrood- en Banketbakkerij

L. J, RINKEL v. h. H. J. Carels.
Telefoon Mo. 2525

De St.-Nicolaas-artikelen zooals Chocolade

Sigaren en -Letters zijn uitsluitend van

Droste en Ringers*
Qelukskantoor.

Zeg Jan, waar loop jij zoo vlug naar toe?
Ja Piet, ik moet even naar het Gelukskantoor een

paar loterijbriefjes halen, want Maandag 21
Nov. a.s. begint de Ie klas en ik speel daar
mijn briefjes, want daar vallen de prijzen, de
f 25000 - heeft hij ook weer pas uitbetaald.

Heele en halve loten worden de 5e klasse gesplitst.
J. J. DIJKSTRA, Scheipenplein 19 - Tel. 279.

JAC. C, ABEN, Gr. Krocht 34
BSOEKHAI^DEIw

Groote keuze STVNICOLAAS-CADEAUX.
Prentenboeken, Kleur-, Teeken- en Schetsboeken,

Luxe doozen Post, Luxe Mappen Post,
Kinder-, Jongens- en Meisjes Boeken,

Gezelschap- en Kinderspelen waaronder de nieuwste,
vanaf 30 cent. - Leuke Surprices.
Dam- en Schaakborden, enz. enz.

ZIET ONZE ETALAGE! ZIET ONZE ETALAGE I

Is foet U bekesirï eïat liet
H a r i n g h u i s is gevestigd Stafionstr. 17

Inmaakharing 5 cent per stuk.
Gemarionneerde Haring per pot 3 stuks 24 cent.

Stokvisch geweekt vanaf 50 cent per pond.
Prachtige blanke Zoutevisch 45 ,, „ „

Zalmbokking, uitgesneden en per stuk.
Beleefd aanbevelend,
Floris

V. Jf. v. feiegem's Boekhandel
Ruime keuze

St.-Nicolaas Cadeaus.

H.A.SCHRAAL-Zul»
Timmerman.

Verricht a l l e reparatie's,
onderhoud van huizen, bur-
gerwerk. Levert en plaatst
Veiligheidssloten, alles
tegen scherp concurr.prijzen

Mevrouw,
Laat Uw „Haar" vakkundig

behandelen.
T A R I E F :

ONDULEEREN . . f 0.75
WASSCHEN . . . „0.75
KNIPPEN „ 0.60
GECOMB „1.75

Ook aan huis te ontbieden.
Maison „H é l i o t r o pe"

5 ORANJESTRAAT 5,

Hoestende Kinderen
nemen graag een ge-
neesmiddel dat lekker
smaakt en waarvan zij
weten dat het ook on-
middellijk helpt. Dit
middel is — —

Ge b u co's Teerstroop
Te Zandvoort bj] D v. Ingen, Haltestr. 23

Werasclit U
prima kwaliteit voor billijke
prijs? koopt dan bij

J* W* Rupprecht
Aardappelen, Groenten,
Fruit en Delicatessen.

Zeestraat Mo. 251

Groote Krocht 18
Venduhouder: H. J. LEISING.

In- en Verkoop van
2e hands Meubelen.

Voor de Veiling begin November
kunnen goederen ingebracht,
desverlangd gehaald worden.

C FRAY
SIQARENMAQAZIJN

Gr. Krocht 26.
TEL. 310.

RUIME KEUZE

Sigaren - Sigaretten
en Tabak.

Het beste adres voor

Knippen en Scheren
A. K UI K,

v. OsttacBestr. g.

np HOOP"ffl-^JLo' a IV/Vl

Luxe Brood- en Koekhakkerij.
Neemt proef met ons

K r e n t e n b r o o d en
Speculaasbrokken.

M. KEUR
Diaconiehuisstraat No, 36.

Bloem e n magazijn
„ERICA"

C. G. A. Cassée
Halfesfr. l n.h Raadhuis Tel. 200
Haarlem, Zijlatraat 21 - Tel 11395

moderne Bioemuuerken.

de zekerheid te hebben, dat de Levens-
middelen welke U koopt, van Prima

Kwaliteit zijn.

In onze zaken ontvangt U uitsluitend
het allerbeste.

Witte Suiker per pond 24 cent.
Prima Groene Erwten per pond 15-17-20
Grove Spliterwten „ 21
Echte N-H. Capucijners „ 19-22-25
Grauwe of Rozijn Erwten „ 35-40
Prachtige Bruine Boonen „ 15-17
Witte Boonen „ 12-15
Echte Walch. Witte Boonen „ 21

Wij garandeeren de puike kook van al
onze Erwten en Boonen.

GELDERSCHE WORST, de echte p. p. 68
Prima Margarine per pond vanaf 23
Zuiver Rundvet „ „ 35
Albert Heijn's prima Huishoudjam

p. ponds-pot 42, p. 2-ponds pot 79
Pot gratis.

Chocolade v. d. Boterham p. 1/2ponü 29
ROOMBOTER per pond 121
Nieuwe Vijgen „ 16-25
Sun Maid Rozijnen „ 25
GEMENGD KIPPENVOER „ 65
Zachte Zeep „ 12
Zwaluw Lucifers per pak 11 •
Heerlijk gekruid Speculaas p. bl. v. 3 pnd. 95

Tegen deze prijs kan iedereen
Speculaas eten en bovendien
leveren wij een prima kwaliteit.

Chocolade Beestjes per ons 14
Conserf Borstplaat per '/2 pond 21
Fondant „ „ 22S

Echte Zaansche Honig Taai-Taai „ 15
Boterham Papier per rol 7'/2

R. 527 HOFLEVERANCIER.
Z A N D V O O R T

Kerkstr. 30 - Tel. 62

Dames en
Weet U wel dat het nu tijd is 'om Uw garderobe

na te zien of er iets aan Uw winterkleeding mankeert?
Wij zetten fluweelen kragen op vanaf f 2.50.
Schrijft een briefkaart en ik kom aan huis.

spec. ifiriGht. uoor Maai-, Keer-enReparaMeiK.
Wij hebben ook nog Jassen van f 9.50, daar U

niet nat onder wordt.
Prima Wtyp Cord Regenjas f 27.50.

A. SMITS
DR. MEZGERSTRAAT 12 - v. SPE1JKSTRAAT 4.

N.V, VAN DER SLUIS
Vleeseh- en Veehandel
Kleine Houtstraat 32 - HAARLEM
- Telefoon 14235 en 11530 -

Dagelijks bezorging te Zandvoort. Ritu afd. onder Rabb. toez

Levert steeds prima Rund-, Kalfs- en Lamsvleesch, heerlijk
• Pekelvleesch en prima Cervelaatworst. -

Drogisterij K. v. d. M l JE
Willeim^traat 19 - Tel. 163

Drogerijen, Chemicaliën, Verbandstoffen en Specialité's.
OLAS- eai VERZWAREN.

RIPOLINVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar.
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voor Zandvoort, Bentveld en
Abonnementsprijs voor overige plaatsen in Nederland f 1.25 per kwartaal.

Directie en Administratie:
ZEESTRAAT 41

ZANDVOORT - Telef. 246

Uitgevers:

KOENDERMAN & VIVEEN
ZANDVOORT.

Gratis verspreiding v. 2300 exempl.
Advcrtentiën van 1-6 regels f 1.25. Bij

elke regel meer f 0.20.
Bij abonnement speciaal tarief.

Dit nummer bestaat uit 2 bladen.
EJERSXE EÊLAO.

Hoüandia-Bioscoop
Gebouw „MONOPÓLE" - Stationsplein

Pir. QEBR. KOPER.

Wij gaan steeds door met het vertoonen
van groote Superfilms.
Het is ons dan ook heden wederom een
waar genoegen onze geachte bezoekers het
volgende te berichten:

A.s. Zondag 27 November
8 uur (precies),

optreden van werelds groote Karakterspeler

LON CHA-NEY
IN

DEHfllSiliiilTECIOTEL
Groot boeiend dramatisch filmwerk uit de Lon-

densche Misdadigerswereld.
LON CHANEY de eminente filmacteur reeds be-
kend uit „De Klokkenluider van de Nôtre Dame"
en „Het Spook van de Opera", verheft zichzelve
in deze buitengewone boeiende film.

Pers en publiek waren bij het zien dezer film
enthousiast.

Op de Avondvoorst. ben. 16 j. geen toegang.

Zondagmiddag fyalf 3
GROOT FAMILIE-MATINEE.

met opvoering van een buitengewoon programma.

Als Hoofdnummer:

Een Jongen van Jan de Witt
Zeer boeiend verhaal in 6 acten.

VERDER GROOT BIJPROGRAMMA.

Wilt U uw kinderen een genotvollen middag
bezorgen, laat hen dan onze Familievoor-
stelling bezoeken. Interessant voor jong en oud

Prijzen Matinee:
2O, 3O en SO cent.

Boven 16 jaar: 30, 50 en 75 cent.

Plaatsbespreken zeer dringend aanbevolen
vanaf heden in het Sigarenmagazijn Gebr.
KOPER, Stationspi. - Telefoon No. 300.

Geeft
Uw familieleden of vrienden

voor St.-Nicolaas een

SIMPLEX

NED. KROON
RIJWIEL CADEAU

en gij verschaft hen een intens
blijvend genoegen.

Zandvoortsche Hijwielhandel
J. A. BALTE

Kerkplein 2
: Tel. 138. :

Doet Uw
si.-nicoiaas nesieinng

H. UAH ÉUEREN,
Helmerstr. 2

Banketletters
f I,4O i», pnd.

Speculaas
f O,9O p. pnd.

Marsepain
3O et. r>. ons

Borstplaat
18 et. n. ons

fliies prima Kwamen.
Als U uw Rijwiel door

zwaar trappen en veel in-
spanning van kracht moet
voortbewegen, deugt het niet.

Lichte regelmatige knie-
beweging moet voldoende
zijn, om U zelf door middel
van uw fiets te verplaatsen.

Het ijzersterke sierlijke
„Gazelle"-Rijwiel loopt in-
derdaad zoo licht als een
Gazelle. Bij het berijden
daarvan behoeft U werkelijk
niet te „trappen", maar is
de eenvoudige beweging van
voeten en knieën voldoende.

„Het Gazelle Huis"
C. VAN DE 6EER/\

Gr. Krocht 20 - Tel. 18

Telefoon N o. 2 2 4 .
Wij verhuren ook Auto's zonder Chauffeur,

zoowel open als gesloten.

Garage „RINKO" - Oranjesir. 2.
REPARATIE

CITROEN ~
STALLING - TENNISBANEN.

Official Dealer - FORD

"

BEKT A D R E S
voor St.-Wïcolaas

Maison „De Nouveauté
HALTESXRAAT 3,

Ontvangen: pracht OVERHEMDEN met 2 boorden
en l paar reserve manchetten.

Slechts £5.75.
Onze nieuwe collectie DASSEN is, wat prijzen,

kwaliteit en dessins aangaat NIET TE OVERTREFFEN
Verders uitgebreide sorteering St.-Nicolaas-Geschenken,

zoowel voor Dames als voor Heeren.
Ziet de Etalages Vergelijk de prijzen.

Ruime Keuze st-iiicolaas
Rookkasten - Rooktafels - Theekasten - Spreuken

Schilderijen - Beelden - Vazen - Courantenhangers
Lijsten - Buffetten - Tafels - Ameublementen

Alles ver beneden de stadsprijzen.

M. de Jong,
Stationstraat 14 Meubelwinkel.

Bij aankoop tot een bedrag van f 25.' ontvangt
men een massief eiken klokje cadeau.

Raadsoverzicht.
Alle raadsleden aanwezig.
Comité Vrouwenhulp hadden om f 500.— subsidie

verzocht. De heer Molenaar vond f 500.— niet te veel,
bij goede Kraamverzorging eer te weinig. Hij zou
gaarne zien, dat alle vereenigingen die hetzelfde doel
beoogen, zouden worden gecentraliseerd, waardoor
het doel ten zeerste gediend zou worden. Het voor-
stel Molenaar werd aangenomen.

Mej. C Konig werd daarna benoemd als vakonder-
wijzeres in nuttige handwerken aan de U.L O. School.

Mej. A. J. Bossaert werd eervol ontslag verleend als
lid van de PI. Comm. van toezicht op het L.O.

Het teekenonderwijs werd door den heer v. d. Mije
verdedigd, waardoor de afdeelingen van de Vakbonden
gevraagd was, de finantiën zijn alleen de oorzaak dat
B. en W. er niet voor zijn.

Onderling Hulpbetoon kan op de gebruikelijke voor-
waarden beschikken over het Gym.lokaal van school D

Aan Dr. Wiemer werd eervol ontslag verleend als
schoolarts, terwijl in zijn plaats benoemd werd Dr.
Niekerk.

Tandheelkunde. Dit punt, door de heeren Fraenkel
en Druyf ingediend, werd verdedigd door den heer
Fraenkel met een keurige uiteenzetting, en men kan
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J.H.G.Weenink
Telefoon 287

ZANDVOQRT
HELDERE WASCH

LAGE PRIJS
GEEN SLIjTA'GE

GEEN VERMISSINGEN

HYGH3N1SCH BE2ORIJTF

zeggen dat over het algemeen gesproken, de raads-
leden geen bezwaar hebben en het nut er van inzien.
Wanneer Zandvoort niet zoo in den put zat, zou het
er zeker doorgekomen zijn, thans zag men tegen het
bedrag van i 1000.— op, wat werkelijk niet veel is
en de heer Molenaar zelfs dit bedrag wel tot f 1500. —
zou willen verhoogen, zijnde een gulden per jaar en
per kind.

De heer Druyf verdedigde het, door er op te wijzen,
dat de nietsbezittenden hun kinderen niets anders
kunnen medegeven dan „gezondheid" en omdat dit
door zulk een klein offer ten zeerste kan worden be-
vorderd, kan hij niet anders dan dit voorstel te steu-
nen. Na stemming werd dit punt aangehouden.

Aan den heer Lentelink werd daarna eervol ontslag
verleend als Directeur der Bedrijven, terwijl door den
Voorzitter nog eenige waardeerende opmerkingen wer-
den gemaakt, waaraan de Raad zich aansloot.

De heeren Fraenkel en Druyf spraken hunne be-
vreemding uit dat voor het verleende ontslag reeds
een oproep voor een Directeur in de bladen was ge-
plaatst. Zij vonden het voorbarig en met het oog op
de plannen die bestaan van concentratie, niet ge-
wenscht.

Ook de heer Molenaar vond dit een uitstekende ge-
legenheid om de zaak eens nader te bezien.

Het voorstel tot verhoogen van het salaris van den
Commissaris van Politie kwam daarna ter sprake,
waarbij opgemerkt werd dat het salaris van bedoelde
Commissaris niet hoog mag genoemd worden, doch
veeleer laag. Dat het waar is dat de Gem. Zandvoort
zuinig moet zijn, doch dat elke Gemeente verplicht
is zijn ambtenaren behoorlijk en naar de eisenen des

Vergrootingen en Foto's
voor St.-Wic'olaas

tijdig te bestellen bij

A» J. FEIJt Fotograaf Duinweg 7
- LJjsten

tijds te salarieeren.
Voorts werd een crediet verleend om de Alg. Be-

graafplaats te onderhouden. Wij hoorden hoe de Be-
graafplaats beschadigd wordt, moedwillig beschadigd,
hetgeen waar is, doch men zou denken onbegrijpelijk.

Tot Commissarissen voor de Mij. «Eendracht Maakt
Macht", werden de heeren Koning en Slegers benoemd.
De heer Slegers wenschte de benoeming in beraad te
houden tot na de begrooting.

Het voorstel tot wijziging van de baduren van de
Douche-badinrichting gaf nog tot heel wat bespre-
kingen aanleiding. Ten slotte werd het voorstel van
de Commissie aanvaard.

Het voorstel tot wijziging van de verordening tot
heffing van opcenten op de hoofdsom der Pers. Bel.,
werd volgens het voorstel van B. en W. aangenomen.

Verder werd aangenomen om aan Bestuur Oude
Mannen- en Vrouwenhuis een subsidie van f 500.—
te verleenen.

Hierna werd de ruiling aangenomen van de Pas-
sagegrond, met die gelegen in Plan Noord, terwijl
eveneens werd aangenomen dat de Gemeente garant
zou zijn voor de tweede hypotheek die door het Rijk
verstrekt wordt.

(Zie vervolg Raadsverslag in het tweede blad).

V. J. v. Petegem's Boekhandel
Ruime keuze

St.-Nicolaas Cadeaux.

eoflsdiensmeieninien.
Kerkdienst.

Ned. Hervormde Kerk.
Zondag 27 Nov. v.m. 10 u.
Ds. A. K. Straatsma,
Zandv. Kring, Godsd. Leven

Brugstr. 15
9-10 u. Dienst v. kinderen
9 j. en ouder.
10.30 u. v.m. Ds. N. Padt.
12 u. Dienst m. k. v. 5-8 j.
10.30 v.m. Jeugdd. (14-18
j.) in school D.,
Evangelisatie Samenkomst
in „Ons Huis", Kosterstr.

Dinsdagavond 8.30 uur.

Ned.Isr. Gem.,Dr.Mezgerstr.
Zaterdag v.m. 8'/2 uur.
Zaterdag n.m. 1.30 uur.

Avonddienst met het in-
vallen van den nacht.
Vrijdag 2 Dec. n.m. 4.30 u.

R. K. Kerk
Zondag de H.H. Missen te
7.30 en 10 u ; 3 u. de Ves-
pers met Rozenhoedje.
Dinsdag n.m. 7 u. Lof ter
eere v. d. H. Antonius.
Donderdag n.m. 7 u. Lof
ter eere v. h. Allerh. Sacr.
Zaterdag n.m. van 5—8.30
u. gelegenh. om te biechten.

Groote Krocht 18
Vendtthouder H. J. LEISING.

Donderdag l Dec,
verkooping van Meubelen,
Ledikanten, Bedden, Ameu-
blementen, Motorfiets enz.
enz. en wat verder ten ver-
koop aangeboden zal worden

Goederen kunnen dage-
lijks worden in gebracht, des-
verlangd gehaald worden.

Zegt het voort l

Zandvoort»

openbare mopino.
Notaris D. M. KL1JZING

te Haarlem is voornemens
op
Donderdag 15 Dec. 1927
des namiddags 2 uur in het
Café-Restaurant „ZOMER-
LUST" aan de Kosterstraat
te Zandvoort in het open-
baar te veilen:

De VILLA gen. „SUNNY
HOME" met erf en tuin,
zeer geschikt gelegen te
Zandvoort kan den BOULE-
VARD PAULUS LOOT 35,
kadaster Sectie A. nrs. 3343,
3371 en 3385, tezamen groot
2 Aren 70 centiaren (geen
erfpacht), onmidellijk na
betaling te aanvaarden.

Bezichtiging Dinsdags en
Donderdags 's nam. 2-4 uur.

Inlichtingen ten kantore
van genoemden Notaris,
Wilhelminastr. 63, Haarlem

Aduerleerf in dit Blad.

Notities van een Zandvoorter.
Dat in de afgeloopen week van den Raad zeer veel

arbeid verlangd is geworden.

Dat maar niet direct voor alle voorstellen een op-
lossing is gevonden.

Dat Tandheelkundige hulp aan schoolkinderen aan-
gehouden werd, niet omdat men er onsympathiek
tegen stond, doch voor de kosten.

Dat de kosten m.i. niet hoog zijn, f 1000.— voor
pi.m. 1500 kinderen, komt op ongeveer 70 cent per
kind per jaar.

Dat wanneer de Gemeente het niet aandurft van-
wege de kosten, het aanbeveling zou verdienen een
commissie te vormen, die ouders van schoolgaande
kinderen beweegt 70 cent per jaar en per kind te be-
talen, waardoor dan de Gemeente onlast wordt

Dat wanneer het volgend jaar de geraamde inkoms-
ten meevallen, deze post door de Gemeente voor hare
rekening kan genomen worden.

Dat wanneer men de resultaten ziet, niemand der
leden er tegen zal zijn.

St-Nicolaas Cadeaux
Vanaf heden tot en met S December ontvangt

ieder die één foto laat maken in de

SNELFOTOGRAFIE
S* BOHEMEN ~- Kerkstraat 3,

een zakspiegel met foto cadeau. ,
ROLFIUn-TOESTELLED, 9611861 «Pleet»! 15.-

Ook des £k>ïic5ags geopend.

\7leeschhouwerij en Spekslager!]
KLEINE KROCHT 3 - TELER 293

Het goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch.
Neemt proef met o «ze heerlijke

ROLPENS f l - p . pond, KALFSHOOFDKAAS 12 Gt. p. ons,
RAUWE ROOKWORST a 60 et. per pond.

Aanbevelend, J. U. 0. SPBIIUT & ZOHEII.

Qroenten=Centrale
Wilhelminaweg 31 ~ Telef, 369

ZANDVOORT,
is een concurreerend adres voor de levering van

Groenten en Aardappelen*
Dagelijksche bezorging aan huis.

Voor Uw

notuur lij te naar

Fa Th PA^VFB Gla III. Ï M %«J V C

Haltestraat No. 32
Geheel nieuwe Sorteering SPEELGOEDEREN.

Billijke prijzen.

St.=Nicolaastafel
bij de

BANKET- EN LUXE-BROODBAKKERIJ

H. J. M. KONINGS
Hoogeweé 31 - Telef. 19O.
Groote keuze in diverse artikelen.

Heerlijke Banketletters en Speculaas.
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Vervolg Raadsoverzicht,
Voor de Reinigingsdienst werd ƒ2100.— toe-

•gestaan voor het aanschaffen van een auto. Men
wilde het paard vericoopen. De heer Geers had
hiertegen bezwaar, en vond het rustiger idee wan-
neer er een paard was, om eventueele defecte
auto's thuis te 'brengen. Het paard blijft op stal,

De straatbelasting was geen punt dat zoo maar
afgöhamerd kon worden, daar is veel voor en te-

,gen gesproken, De Heer Druyf wenschte voor de
kleine winkeliers een vermindering van den aan-
slag. Dit gaf de 'Heer Gunthers aanleiding om te
pleiten voor de 'kleine pensionhouders, omdat er
zoo velen zijn, die een karig stukje hrood ver-
Hienen, door hard te werken en waarvoor de straat-
ibelasting even zwaar is, als voor de kleine winke-
liers. 'Tenslotte werd het voorstel Druyf verwor-
pen en werd daarna het voorstel van B. & W.
aangenomen.

Het voorstel tot heffing van 100 opcenten op de
vermogensbelasting. Daarmede waren de meeste
leden hei niet eens, zoodat na veel voor- en na-
deelen besproken te hebben de stemming uitwees1,
dat men er niet op in wilde gaan.

Het voorstel 'om art. 6 der verordening, rege-
lende ihet beheer van 'het Gemeentelijk Gas en
Water 'bedrijf te wijzigen, kon ook niet veel bijval
vinden. Wat we zeggen moeten, het is door den
Heer "Elffers verdedigd, op een wijze, zooals wij
niet vele voorstellen hooren verdedigen, en kun-
nen wij met het oog op de plaatsruimte er niet
aan beginnen dit weer te geven, doüi wij hopen e;
nog eens op terug te komen,

'De voorloopige vaststelling der Gemeente-reke-
ning over 1926 met de rekening der bedrijven,
werd na eenige opmerkingen goedgekeurd. Daar-

rna kwam men aan het groote stuk Gemeente-be-
grooting 1928,

De Voorzitter vroeg aan wien hij het woord
mocht igeven, en maakte de heer Slegers daar-
van gebruik. De Heer Slegers liet het heden en
het verleden passeeren, en schetste op welke wij-
ze de nieuwe Volkspartij zijn intrede gedaan had.
Besprak onder welke omstandigheden hij met zijn
collega Molenaar het wethouderschap aanvaard
hadden, ,en vond de positie van dit college niet
zoo zwaar als die welke zij in de moeilijke jaren
doorgemaakt hadden. Hij betreurde het dat het
tegenwoordig vaak voorkwam dat de leden onder-
ling elkander vliegen zaten af te vangen, ook el-

*kander hatelijkheden vertelden, wat voor de goede
gang van zaken niet bevorderlijk was Hij wees er
voorts op dat zijn collega Molenaar en hij, opzet-
telijk uit de diverse commissies gehouden waren,
en dat de meeste raadsleden het op den heer Mo-
lenaar gemunt hadden. Dat het voorkwam dat er
door zijn tegenoverzittende raadsleden gelachen
werd, wannser zij zaken bespraken op zedelijk-
of godsdienstig gebied, wat ook de stemming niet
verbeterde. Dat de twee functies, een als Comis-
saris van Eendracht Maakt Macht, en een in de
huurcommissie, daarom niet door hem direct aan-
vaardt werden, omdat hij eerst eens zou willen
zien, welke houding de leden zouden aannemen, bij
besprekingen die gevoerd zouden worden bij het
verder behandelen der begrooting

'De Heer Fraen'kel vroeg daarop het woord, ep
antwoordde, dat de propaganda die zij destijds ge-
voerd hadden, eene was zooals die in Amerika
gevoerd wordt. Hij twijfelde niet, of het was voor
de Zandvoorters een aangenamen tijd geweest, doch
zonder aarzelen verklaarde hij, dat hoewel humo-
ristisch aangelegd, hij met den meesten ernst voor-
stellen op zedelijk en kerkelijk gebied, van wien
ook, zou behandelen, en ieders religie zou res-
pecteeren. Er is nu eenmaal nieuw bloed alzoo
nieuw leven in den Raad gekomen.

iDe 'Heer tMolenaar kwam daarna aan het woord,
en stipte ook het verleden aan, zonder zich zelf te
willen respecteeren, zeide hij, dat dit college ond-

<. der beter en gemakkelijker omstandigheden werk-
te; 'hij toch had vaak veel tegenwerking met be-
trekking tot het onderwijs. Kwam hij met een
kind voor een klas1, dan zei het hoofd, dat volgens

. het raadsbesluit niet geplaatst kon worden, ter-
'wijl dit college wel de medewerking heeft, en de
klassen met een grooter aantal leerlingen mag be-

• volken, dan oorspronkelijk was toegezegd. De
heer iMolenaar sprak van een proces dat nog
hangende was tussohen S.'D,A.P. en Volkspartij,
idoch dat hij wel bemerkte dat niettegenstaande
,dat, de onderlinge verhouding niet vijandig was.

' Hij achtte ook de finantieele positie 100 % beter
,dan die van 1923, en zou wel willen dat het

'. Commissariaat van Politie werd opgeheven ten-
< einde daardoor tot bezuiniging te komen. Wees
1 itevens op de vele beloften van Je partijen, van
. werkverschaffen, lage belastingen, enz., en ziet met
belangstelling de inlossing van deze beloften tege-
tnoét, doch hij twijfelt er aan, omdat de belasting-
verhoogingen alsmede de straatbelasting er niet op
wijzen. Hij vond het ook een slimme zet, om een
huurcommissie in het leven te roepen, ter beoor-

'üeéling of de Gemeentewoningen een te hoogen
•'huur moeten opbrengen, doch nemen er zelf geen

deel aan, omdat zij 'zorgen dat een verlaging piet
mogelijk is, wel een verhooging door middel van
een straatbelasting in te voeren. Verder verklaart
hij dat in ieder geval, wanneer dit college tornt
met voorstellen, die in het belang van Zandvoort
«zijn, zij zeer zeker op zijn stem zullen kunnen
rekenen. Hij noemde ook de begrooting .niet ge-
zond, omdat er posten op geplaatst zijn, zonder het
.Raadsbesluit af te wachten,

Daarna kwam de Heer Druyf aan het woord
die m zijn pleiten en verdedigen de voetstappen
ivan het oude Raadslid, de Heer Bramson volgt,
«en izeide dat de aanmerkingen en verwijten aan de
Volkspartij, het eerst door den Heer Slegers naar
voren gebracht, hem niet duidelijk waren; dat de
heer Slegers niet in Commissies is gekozen, had
hij zich zelf te wijten, omdat hij tegen zooveel za-
<ken was, dat zij hem daar dan niet in gebruiken
konden. Voorts zegt hij wel eens te willen hooren,
bij welke gelegenheid de Volkspartij de religie
van anderen bespot heeft. De kwinkslagen van
,dea Heer Fraenkel moeten daarbij buiten beschou-
,wmg gelaten worden. Hij weet ook niet of het den
heer _ Molenaar verheugt of bedroeft dat beide
partijen samenwerken, doch dat dit komt doordat
de finantieele positie van Zandvoort zoodanig was,
^at het belang meebrengt, samen te werken, beter
dan elkander in de haren te vliegen. Hij zegt ver-
der dat de heer 'Molenaar een geweldig optimist
js, doch dat geen raadslid uit de finantien kon
.wijs worden, en dat hij dan maar liever aan een
meer pessimistischen wethouder de voorkeur
geeft. Hij wijst er verder op dat Zandvoort met
vele andere Forensen-plaatsen ten achter is, met
(betrekking of verbinding, belastingen, inkomsten
fen_ uitgaven, dat men er niet alleen komt door be-
rzuinigen, doch door nieuwe bronnen van inkomsten
te zoeken, waarvoor hij acht dat Jn aanmerking
komen, verhoogd vergunningsrecht, logeergasten-
belasting, Lunapark, en de dansgelegenheden. Hij
izou ook de prijzen van de bad exploitanten ge-
broken wenschen te zien, waardoor meer gebruik
daarvan gemaakt Ican worden, terwijl wat betreft
een eventueele logeerbelasting, daaromtrent -met
Besturen van andere plaatsen gesproken moet
worden. Betreffende de Politie zwaait hij alle lof
toe aan den Burgemeester, voor zijn grooten ijver en
toewijding, doch begrijpt niet dat het voorgekomen
is, dat kinderen niet baden mochten, en een paar
dagen later wel weer, en moet dat een slechten
indruk maken op de bezoekers. Vindt ook het
kader Ibij de politie veel te groot. Merkt nog op
da't een Inspecteur in de verkiezingstijd 2 man ont-
trokken aan den dienst, om propagandabiljetten af
te scheuren, terwijl er een was die 3 maanden ver-
iof kreeg om thuis op te passen. Te veel kader
bevordert lijntrekkerij, en stelt daarom voor om
tot op wachtgeldstellen over te gaan, zoowel bij
de politie als bij P,W. Ook vraagt hij voor de
brandweer, die haar plicht doet, uitbreiding van
materialen, omdat thans bij groote branden niets
meer gedaan kan worden dan de perceelen nat te
maken.

Dan volgt de Heer Geers, die niet aangenaam
gestemd is over de manier waarop de algemeene
(beschouwingen gehouden worden, en acht die eer
schadelijk voor dan in het belang van den Raad.
Dan komt hij er op dat izoo spoedig door den nieu-
laad het kampeerverbod opgeheven is geworden,
(Waarvan hij eveneens geen voordeel venvacht. Dat
er in de Gemeente niet «oo veel voor waren als
men zou meenen, omdat door een plaatselijk blad
>een uitbrengen van stemmen ontworpen was, wat
.geen succes was geworden. Het stemde hem op-
timistisch dat de Volkspartij, bij monde van den
heer Fraenkel, verklaart had, dat zij principieele
gedachten van anderen zouden eerbiedigen.

IDe Heer Forrer kreeg toen het woord, en merkte
iep dat er in het vorig college en in de R.K. partij1

zooveel ontstemming heerschte, dat de Üieer Sle-
gers zich genoopt zag, zijn ontslag als wethouder
en Raadslid te nemen. De Heer Forrer zei verder
dat het in de omgeving heel wat beter gesteld was
dan hier, gezien de cijfers, en haalde daarbij aan,
dat hier te Zandvoort het bijz. onderwijs jmeer
kost dan het openbaar, terwijl in Haarlem met een
A.R. wethouder, Mr. Bruch, het bijz minder kost
dan het openbaar. Logeerbelasting achtte hij, wan-
neer andere plaatsen dit ook niet doen, onmoge-
lijk. Wat de vermakelijkheidsbelasting betreft, daar-
van zag hij wel voordeel, .en taxeerde dat bij een
heffing van 20 % op p.m. ƒ 8000.—; voor de
wintermaanden zou <lit 10 % kunnen bedragen. De
begrooting staat in het teeken van belastingver-
laging, en vond hij het bedrag geraamd aan kwade
ipos'ten, zeer hoog, t.w. ƒ 100.000.— want hij had
,nagegaan, in plaatsen 'waar men spra'k dat de be-
Jas'ting slecht binnenkwam, dit dan iten .hoogste
•12 % was. terwijl we hier te Zandvoort op deze
,basis tot p/m. 30 % zou ,komen, hetgeen spreker
niet kan aannemen. Verder kwam hij op tegen den
prijs van de gronden in Plan Noord. Hij beweerde
tevens dat P.W. 'teveel bezuinigd had, wat betreft
het onderhoud van straten ƒ 1050.— wat onmoge-
lijk .was om daarvoor de 'straten in orde te houden.
Voor den ophaaldienst 'bedoeld door den heer
iGeers was ook spreker te vinden, en zou het tzeer
izeker mogelijk zijn, dat voor de administratie
/daarvan, geen nieuw -personeel behoefde te wor-
.den aangenomen, 'omdat dit best door de ambte-

aaren die er zijn, uitgevoerd 'kan worden. Kosten
/verbonden aan schoolkindervoeding, daaraan mag
geen cent onttrokken worden. Nog verklaarde
de heer Forrer dat door hem nooit gesproken is,
betreffende een gewenschte wethouderszetel voor
de S. D. A, P. Sprak verder eenige waardeerende
woorden aan het adres van het politiekorps, en
deed uitkomen dat bij eventueele wensch om het
commissariaat op te heffen, op zijn stem niet ge-
rekend kan worden, Betreffende het kampeeren,
hij zelf had zoo vaak gekampeerd met jongens en
meisjes zoowe'l in Nederland als daar buiten,
doch hij had nooit gemerkt, dat <zoo'n kampement
het moraal naar beneden haalde.

'De Heer M'olenaar maakt dan nog kenbaar dat
hij gelooft dat wethouder Zwaan met een program
in den zak op de wethoudersstoel heeft plaats
genomen.

De Heer Zwaan zegt, dat het hem spijt dat
de Heer Slegers in geen der commissies is be-
noemd, doch dat dit buiten zijn schuld is. Voorts
eegt de heer Zwaan, dat het niet waar is, dat hij
met een geteekend program in den zak op den
wethoudersstoel zit. De heer Zwaan acht de ver-
breeding van de Boulevard niet noodzakelijk, zoo-
lang het éénrichtingsverkeer goed functioneerd,
en is dan ook tegen een leening.

Na al deze redevoeringen neemt de Voorzitter
het woord, en zegt dat hij zelf wel bewezen heeft
voor 'bezuiniging te zijn, ook wat betreft de po-
litie, daar toen hij Slier kwam 16 agenten en thans
12 agenten de Gemeente dienen. Het gebruikte
woord dat 'het .kader van de politie topzwaar is,
is oorspronkelijk een woord door hem zelf ge-
bruikt, doch wanneer we aannemen dat ze top-
izwaar is, kan men dit toch maar niet veranderen
door tegen Commissaris of Inspecteurs te zeggen,
Mijne heeren het Kader is topzwaar, en moeten

.jullui maar vertrekken. Is zelf heelen-aal geen pes-
simist, en overtuigd dat het in Zandvoort beter
-zal worden. Wat er gebeuren moet, zegt spreker,
wij moeten komen tot belastingverlaging, omdat
*wij moeten concurreeren tegen alle plaatsen aan
de Noordzee. Hij is niet de meening toegedaan
dat alleen een betere verbinding Zandvoort er
lbovenop zou brengen, het zou er toe bijdragen,
dodh 'hangt er niet van af, doch al het mogelijke
wordt gedaan om ze te krijgen. Betreffende de

.aanmerking op het baden van kinderen is moge-
lijk ontstaan, doordat het in het water altijd niet
even gemakkelijk uit te maken is of het kinde-
ren beneden dan wel boven de 14 jaar zijn. Wat
betreft het 3 maanden verlof geven aan een amb-
tenaar, dit nam hij ten volle voor zijn verantwoor-
ding, omdat het niet is zooals voorgesteld wordt,
doch onder geheel andere omstandigheden, en zou
ook niet schromen, wanneer het noodig was de
persoon in kwes'tie enkele dagen verlof te geven.
Verder tegenover de heer Geers merkte hij op,
na gezegd te hebLen, dat hij dit niet zegt met
eenige politieke bedoeling, of om onaangenaam te
zijn, dat hij niet begreep waarom de Heer Geers,
tioo tegen de Zonnebaden was, omdat in de meest
R. K landen als Noord Italië en het Zuiden van
Frankrijk daarvan veel gebruik gemaakt wordt.
Wat betreft de oph&aldienst, met het oog op de
straatbelasting, achtte spreker dit ook niet on-
nuttig.

PLAATSELIJK NIEUWS.

„The Wembley Gap". Donderdag l
.Dec. a.s. wordt een nieuwe zaak geopend
onder bovenstaanden naam. De hoeden,
petten en andere heeren artikelen die wij
,alreeds uitgepakt zagen, gaven blijk dat de
eigenaar een goede smaak heeft. Wij zagen
daar hoeden en petten geprijsd beneden den
•prijs welke men in de stad betaald.

Een bezoek op Donderdag a.s. is wel
aan -te bevelen in de Stationstraat No. 10,

St.-Nicolaasfeest Posterijen. Pakt de
pakketten nog steviger in dan anders. Ge-
bruikt vooral stevig pakpapier en sterk touw.
Schrijft het adres op den omslag en sluit
een tweede |adres in het pakket. Adressen

,met lak vastgehecht worden niet toegelaten.
Het postkantoor blijft op Zaterdag 3 Dec.
tot 19.30 uur open voor de aanneming van
.pakketten.

J)e Zeemeeuwen.
Officieele Mededeelingen.

'Wedstrijdprogramma van Zondag 27 Nov.
Schoten Ha-Zeemeeuwen I, 10.30 uur.
Swastika ill- „ II, 10 uur.
.Zeemeeuwen .IV-Schoten IV, 12 uur.

, jun.—Bloemendaal-jun., 2 uur.
Aangenomen als werkend lidjac. Keesman.
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P.V, Plcines. Op de jaarvergadering dezer veree-
niging bracht de Secreteris en Penningmeestar, nadat
de Voorzitter de openingsrede had uitgesproken, ver-
slag uit, waaruit bleek dat de vereeniging steeds voor-
uitgaande is en het nieuwe jaar met een flink voor-
deelig saldo kan worden ingegaan.

De Voorzitter herinnerde er aan, dat „Pleines" dezen
winter 5 jaar bestaat en deze gelegenheid niet onop-
gemerkt mag voorbijgaan Het zou een goede gelegen-
heid zijn voor het houden van een pluimveetentoon-
stelling. Opgericht met 11 leden, telt de vereeniging
thans 34 leden, 3 donateurs en 4 vliegdonateurs. Naar
buiten werd de vereeniging bekend door het klas-
seeren in nationale wedvluchten.

Na verkiezing van het nieuwe bestuur werden de
eereprijzen uitgereikt, waaronder een gouden medaille,
uitgeloofd door de P.V. „De luchtgids" te Haarlem,
aan J. Groot van het station Den Bosch, de wissel-
beker van Pleines aan E. Paap voor een jaar, het
hokkampioenschap oude duiven gewonnen door A.
Schuiten met 115 punten, dito voor jonge duiven ge-
wonnen door J. J. Keur met 97 punten. Na afloop der
vergadering bleef men nog tot 3 uur gezellig bijeen.

Reclameborden. Nu hier in de Gemeente een pro-
ces loopt over een reclamebord, en meerderen daar-
over spreken, geven wij hieronder de verordening daar
op: Het is den eigenaar of gebruiker van eenig on-
roerend goed verboden, 'borden of andere voorwerpen,
bestemd of gebezigd tot reclame, of het onroerend
goed op eenige andere wijze te 'bezigen tot reclame.
Dit verbod is niet van toepassing in zoover het geldt
reclame voor zaken, die worden vervaardigd of verhan-
deld, of voor bedrijven, die worden uitgeoefend op
of in het onroerend goed, en zoover het geldt een re-
clame niet voorkomende in het landelijk gedeelte van
een gemeente. Ged. Staten kunnen verder vrijstel-
ling verleenen, wanneer naar hun oordeel de reclame
de schoonheid van het omliggend landschap niet
schaadt. Op overtreding van de verordening staat een
geldboete van ten hoogste ƒ 75,—.

Adverfeeren doet Verkoopen.

Ruime Keuze UGoiaas eau.
ELECTRISCHE

Strijkijzers - Theelictjtje - Bedwarmer
Voetenbankje - Keteltje - jVIelkkoker - Brood-
rooster - Haardroger - Friseertang - Kacljeltje.
eroote sori. LamDehaDoen en Sdiemenampjes.

Vraagt vrijblijvend Stofzuigerdemonsfratie.
STOFZUIGERS ook in huurkoop verkrijgbaar.

Technisch Bureau A. A. SLOOTWEG
ORANJESTRAAT 9 - TEL. 36O.

't Mooiste en nuttigste 8t.-Nic. geschenk
is een „VERïKA" Rijwiel

Heeren Rijwiel, compleet met Torpedo remnaaf, ket-
tingkast, prima banden, enz. f 721—,

Dames idem idem S 7&.-.
Lederen Handschoenen, Handbeschermers, Sliklappen,

Electrische en Carbid Lantaarns, Bagagedragers.
Ruime sorteering! Billijke prijzen! Zie de Etalage!
zand», iuiieitiandei H. c. v. KIEUUIHIZEÜ

C SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5
per flesch

Bisschopwijn f 0.75
Punch „ 3.25

p. '/2 fl. f 1.65

Tj«. Aukema
SPECIAL

KNIPPEN en ONDULEEREN.
PERMANENT WAVE.

Tramstraat 11 - Tel. 323.

Sint-Nicolaas
Cadeaux»

Koopt Uw St-Nicolaasge-
schenken voor Echtgenoot
of Verloofde bij

W. LOOS
Haltestraat 20 - Tel. 325.

Ruime sorteering in
Houten Pijpen,

Sigaren,
Sigaretten en

Talbak.
VOOR ELK WAT WILS

TRIKOLIN PARADIJSWEG
^ HOEK BREDERODESTRAAT.

Wegens opheffing der Zaak
TOTALE U I T V E R K O O P

tegen spotprijzen* Geschikte St*-Nicolaas Cadeaux*
Aanvang Maandag a*s*

B

Kerkstraat 29-31
AKELS-

Opgericht 1874 - Telefoon 13

l hebben wil een zeer grooie
Luxe Artikelen.

Aardewerk Plateelbakkerij
„Zuid-Holland"

Tafelzilver
lm. Antiek Zilver
GeroZilver, Alpacca, Tin
Boheemsch geëts Kristal
Damestaschjes
Portemonaies
Portefeuilles
Sigaren- en Sigarettenkokers
Actentasschen
Schemerlampjes

Boekhandel.
Prachtbanden
Kinderboeken
Doozen Luxe-Post
Vulpenhouders
Vulpotlooden

Huishoud Artikelen*
Thee- en Ontbijt Serviezen
Kop en Schotels
Electr. -Theelichtjes

Toilet Artikelen.
Parfums Houbigant, Piver
Coty Eau de Cologne 4711
Luxe doozen Zeep
Celluloid Toiletartikelen
Gilette Scheerapparaten
Allegro Slijpapparaten

Heeren Modeartikelen.
Overhemden
Dassen
Boorden
Sokken

Handschoenen
Wollen Vesten
Pull-Overs
Wandelstokken

Mode Artikelen.
Tafel- en Serrekleedjes
Handschoenen
Zakdoeken
Kraagjes
Handwerken
Baby-Artikelen
Theemutsen
Sjaals Kussens Parapluies

Speciaal vestigen wij Uw aandacht op onze Afdeeling SIGAREN, SIGARETTEN, TABAK, enz.
HOOFDVERKOOP STRANDWEG No* l

Groote sorteering HAVANA-Sigaren en verder de bekendste merken Eng. en Holl. Tabakken, Pijpen, enz.

FOTOGRAFISCH ATELIER ELISABETH BAKELS
LAAT TIJDIG UW KERSTFOTO'S MAKEN!

Groote Sorteering Lijsten Vergrootingen naar elk Portret»

Wij verzoeken U, zonder verplichting tot koopen, onze St.-Nicolaas-Etalage te komen bezichtigen*
Gedurende de St.-Nicolaasweek 's avonds geopend tot 10 uur, Zondag voor St.-Nicolaas tot 8 uur»
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Te kooi» tegen elk
aannemelijk bod

l stuk Badstof,
69/70 cM. breed, 64 El.

Te bevragen bij „Trikolin"
Paradijsweg, hoek Bredero-
destraat.

tegen l Januari eene nette
DIENSTBODE, zelfst. kun-
nende werken en goed koken
v.g.g.v. Hulp van werkster.

Br. lett. W. aan Aben's
Boekhandel, Gr. Krocht 34.

M A R S E P A I N en
BORSTPLAAT,

gewoonweg heerlijk van de
Luxe Bakkerijen

Gebr.J.v. d. Werft
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR. 48 - Tel. 130

H. KEESMAN
Jan Steenstraat 1.

Alvorens te laten
SC HILD33RETC,

vraagt men prijsopgaaf aan
bovenstaand adres.

P. van der Vliet
Jan Steenstraat -Tel. 196

\7leeschhouwerij,
Iste kwal. Rund-, Kalfs-

en Varkensvleesch.

Uw adres voor

Fijne uieesGim
comesiibies

en Kruidenierswen
is J. Q. NIJHUIS,

Gr. Krocht 32 - Tel. 370.

C. KOP
Huis- en Kachelsmid

SCHELPENPLEIN,
beveelt zich beleefd aan v.
alle voorkomende werk-
zaamheden.

OOK sctioorsteemgen.

MASSAGE
Rheumatiek,, Ischias, Spit, Ruggegraatsver-

kromming, enz.
Speciale behandeling voor Platvoeten en x*Beenen

mevr. J. B. nuRTHU, GedJasseusejeügpnasie
TRAMSTRAAT 15 - TEL. 347.

Spreekuur; Maandag, Woensdag en Zaterdag van 1—2 uur.
Voor on- en minvermogenden Dinsdag en Donderdag 10—11 uur.

Voor de vele blijken van belangstelling bij de
opening van onze nieuwe zaak, aan allen onzen
hartelijken dank.

AISOW „ÖERRIXS"
Dames- en Heeren Kapsalons.

3O.

öelukskantoor.
Door mij werd deze week uitbetaald

f 2000^ op No* 4987.
Het geld werd dezelfde middag reeds door mij uitbetaald

Loten voor de 2e klasse nog verkrijgbaar.
TREKKING 5 DECEMBER.

Heele en halve loten worden de 5e klasse gesplitst.

( J. J. DIJKSTRA, Schelpenplein 19 -'Tel. 279.

zijn gereed met onze
St*-Nicolaas etalage's
en hopen met Uw be-

zoek vereerd te worden*
ALPH. SPRENGERS

Groote Krocht 8
:: Kerkstraat 1O ::

«BBBB* St*-Nicolaas Cadeaux ••••
Groninger Bazar - Gr. Krocht
Pluche Tafelkleeden - Divan- en Kapstokkleeden
Tafelzeilen 140 x 140 en 120 x 120, pracht patronen.

Axminster- en Tapis-Belge Karpetten.
Oude Holl. Meubelen naar teekening.

Koopt bijtijds Uw
St. NICOLAAS-CADEAUX.

Wij zijn ruirn gesorteerd in:
Overhemden - Dassen - Bretels - Pochets - Hand-
schoenen - Vesten - Pull-Overs - Truien - Pyama's
Flanellen Nachthemden - Kousen - Schorten - Mutsen
Zakdoeken - Shawls - Loopers - Kleedjes - Thee-

warmers - Kussens - Bébé Garnituren, enz. enz.

= „DE WOLBAAL" =
SCHOOLPLSSIIV

Afslag Varkensvleesch*
, CARBONADE 65—70—80 cent per pond.

DIKKE REUZEL 57'/2 * „
a contant gehaald in de beide zaken.
Voor de Erwtensoep!

Versche pooten vanaf 12'/2 - Pooten m. Hielen 30 et.

A. v. d. WEERD
Kerkstraat 36 Smedestraat 19a

Tel. 232 Tel. 321

Sint-Nicolaas Cadeaux*

J. SCHAAP, Smedesiraaf 9.
Groote k,euze in allerlei artikelen, zoowel in
Speelgoed als alle andere Galanterie-artikelen.

Zie de uitgebreide Etalage.

Voor de Sint-Nicolaas*
BANKETLETTERS, HARTEN, HAMMEN en
onze welbekende S P E C U L A A S POPPEN,
groot en klein.

J. SCHIPPER.
HALTESTRAAT 19 - TEL» 59.

Voor hoesten en dergelijke kwalen,
Moet ge GEBUCO'S Teerstroop halen.

Waar U steeds aan denken moest
GEBUCO'S Teerstroop voor de hoest.

Verkrijgbaar: bij D. VAN INGEN, Haltestraat 23.

J. LORENZ
Algemeene

HALTESTRAAT 11
Ooektiaradlel

TELEF. 54.

St.-Nicolaas-Cadeaux
Diverse Vulpenhouders, Waterman, Swan en Parker.

Luxe doozen Post. — Kerstnummer H. P.
Groote sorteering Kinderboeken o. a.:

„De Koning der Menschenredders", Dorus Rijkers.
Nieuwste Romans van de beste schrijvers.

Enkhuizer en Leidsche Almanakken - Diverse Holl.
en Eng. Kalenders - Kinderspelen - Mecanodoozen

Leien - Borden - Bouwplaat K. L. M.
Ziet de

PLAATSELIJK NIEUWS.

Commissie School D. Wij vernamen van den
Secretaris, dat dank zij de geldelijke steun van de
ouders, de commissie er in geslaagd is tot aankoop
van een projectielantaarn ten gebruike bij het onder-
wijs over te gaan. De lijst moet nog bij enkele ouders
aangeboden worden en twijfelen zij niet aan hunne
medewerking.

Maison Gerrits. Was de oude zaak van den heer
Gerrits er een die er kon zijn en wedijveren met de
andere. De nieuwe zaak is van dien aard, dat wij
kunnen zeggen, dat ze een der mooiste op dit gebied
is. Wij brachten er een bezoek en deden de vele
bloemen aangenaam aan, terwijl de installeering schit-
terend is. De damessalon, met iets nieuws (glastegel
lambrizeering), geeft met het overige een gezellig aan-
zien. Ik durf te zeggen, dat wanneer ik een dame was,
ik mijn haar zou laten afknippen, om daar eens een
poosje te zitten. Wij kunnen dan ook niet anders
doen, dan de dames en heeren tot een bezoek uit te
noodigen, dat daarna ongetwijfeld herhaald wordt.
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INGEZONDEN STUKKEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie).

Mijnheer de Redacteur,
Beleefd verzoek ik U onderstaand stukje in Uw veel

gelezen blad te willen opnemen.
Het betreft hier „Onderling Hulpbetoon", welke ver-

eeniging mijn volle sympathie heeft, en niet van mij
alleen, doch ik kan wel zeggen dat ze die algemeen
geniet. Alleen kom ik op tegen het organiseeren van
avonden als die van „Oud-Holland", die enkele dui-
zenden guldens opbrengen. Het geld dat binnen komt
wordt goed besteed, is voor een pracht doel, doch
zoo ik hoor, zit genoemde vereeniging zoo goed bij
kas, dat het niet noodzakelijk is. Wanneer dit het
geval is, dan keur ik zulke avonden niet goed, omdat
door de Zandvoortsche bevolking in een vroolijke
stemming meer uitgegeven wordt dan ze kan doen,
en de naweeën achteraan komen, doordat ze de vol-
gende weken hunne verplichtingen van huur en be-
talingen aan leveranciers niet nakomen kunnen, door-
dat ze te veel uitgegeven hebben. U zult het met mij
eens zijn, doordat een goed doel gesteund wordt,
velen gedupeerd worden, wat toch niet aan te be-
velen is. Nu spreek ik nog niet van de schade die
daardoor aan winkeliers berokkend wordt, zij toch
missen daardoor den verkoop van artikelen die ze
daar (het doel in aanmerking nemende) veel duurder
betalen, omdat er toch verschillende feestdagen in
aantocht zijn. Ik kan niet anders zeggen, dan dat ik
het middel om aan contanten te komen, niet kan goed-
keuren. Het zou billijker zijn van de vereeniging om,
wanneer ze jaarlijks extra inkomsten verlangt, deze
door middel van lijsten te incasseeren, dan geeft ieder
met een koel hoofd wat hij missen kan. Ik weet heel
goed dat er dan niet zooveel binnenkomt, doch het is
op gezonder basis en de vereeniging er evenzoo goed
mede gebaat is, omdat ze niet arm is terwijl ook de
winkeliers en zooveel anderen geen nadeelige gevol-
gen ondervinden.

U dankend voor de plaatsruimte, teeken
Hoogachtend,

C. D.

Aan de inwoners uan zanmon.«
l December a»s* Opening van het

Hoeden^- en Pettenmagazijn
:„THE WEMBLEY GAF't
STATIONSTRAAT No. 1O.

Ruime keuze in HOEDEN, PETTEN en aanver-
wante artikelen tegen sterk concurreerende prijzen.

Komt ziet én overtuigd U.
Beleefd aanbevelend,

TheWembley Co* Facutary*

Zwaardemakers Huishoudjam
l-ponds pot, alle smaken, 42 cent
•fi" 55 » 5» »» "U ,,

Bessensap 26 cent p. halve flesch.
Spercieboonen en Snijboonen

45 cent per 2=ponds blik.
NIEUWE SINAASAPPELEN (heerlijk zoet)

vanaf 6 cent.
MANDARIJNEN vanaf 4 cent.

Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging.

M. KEMP
Kerkstraat 28 :: Teleï. 152

ATTENTIE!
Fluweelen kragen opzetten £2*50*

Maat', Keer- en Reparatie-Inrichting*
DR. MEZGERSTRAAT 12 - v. SPEIJKSTRAAT 4.

A. SMITS

Bloemenmagazijn
„ERICA"

C. G. A. Cassée
Halfesfr. l n.h Raadhuis Tel. 200
Haarlem, Zijlstraaf 21 - Tel. 11395

„DE .HOOP"
Luxe Brood- en Koekhakkerij.

Neemt proef met ons
K r e n t e n b r o o d en
Speculaasbrokken.

JV&. KEUR
Diaconiehuisstraat No. 36.

C* FRAY
SIQARENMAGAZIJN

Gr. Krocht 26.
TEL. 310.

RUIME KEUZE

Sigaren - Sigaretten
"en Tabak.

Het beste adres voor

Knippen en Scheren
A. KUIK,

v. S.

Wijnhandel „Bordeaux",

Gr. Krocht 28 - Tel. 354
is Uw adres voor

Wijnen 'en Gedistilleerd.
Voor Bruiloften en Partijen

groote korting.

„PBÉCISIOll"
Haltestraat 29b.

De St,-Nicolaas Etalage
is gereed. Alle artikelen
in de etalage zijn geprijst.
Vergelijk nu onze prijzen
van Ie kwaliteit artikelen
met die der steden.

BERICHT.
Wij maken het geacht

publiek van Zandvoort be-
kend, dat wij onze zaak
hebben uitgebreid met een
afdeeling

LEDERWAREN,
zooals:

Dames Tasschen,
Portefeuille's,

Portemonaies, enz,
Al deze Lederwaren zijn

van Ie kwaliteit Engelsch
Fabrikaat en niet van

papier of ersatz.

Onze Lederwaren
worden onder garantie

verkocht.

Aanbevelend,

Adr. Langeuieg dr.

1ste kwaliteit Witte Suiker
per pond 24.

De echte Geldersche Worst
68 et. per pond.

Heerlijk Gekruid Speculaas
per blik van 3 pond 105.

ALBERT HEÏJN
R. 564 HOFLEVERANCIER.

Z A N D V O O R T
Kerkstr. 30 - Tel. 62

Het adres voor uitsluitend Prima Kwali-
teït tot Lage Prijzen.

November en December
sterk verlaag|«2e prijzen in onze winkels

HALTESTRAAT 28-28a en 48.

Solide Meubelen, Ledikanten, Bedden, Dekens,
Divans, Karpetten, Wollen en Gemoltoneerde
Ondergoederen, Theewarmers 48 cent, Kus-
sens gevuld met prima kapok f 1.55, Tafels,
Divan- en Kapstokkleeden in diverse prijzen.
Sterke Wollen Kousen en Sokken - Wollen
Onderlijfjes en Directoires * half wol mét half-
zijde Dameskousen, sterk, mooi en niet duur.

M\7. WEBBER s Goederenhandel
IL/oosastoSfieerclerii

Haltestraat 28, 28a en 48 -
„De Vlijt"

Telefoon 125.

m V •

19 - Tel. 163

Drogerijen, Chemicaliën, Verbandstoffen en Specialité's.
ÖSUAS- eau VERIFWAREM.

RÏPOLÏNVERVSN ïn dïv. kleuren verkrijgbaar.

JAC. C. Gr. Krocht 34
B O E K H A N D E L ,

Groote keuze ST.-NICOLAAS-CADEAUX.
Prentenboeken, Kleur-; Teeken- en Schetsboeken,

Luxe doozen Post, Luxe Mappen Post,
Kinder-, Jongens- en Meisjes Boeken,

pezelschap- en Kinderspelen waaronder de nieuwste,
vanaf 30 cent. — Leuke Surprices.
Dam- en Schaakborden, enz. enz.

ZIET ONZE ETALAGE! . ZIET ONZE ETALAGE!

Indien U prijs stelt
oi> uitsluitend! Ie kwaliteit

GEBAK, BANKET, enz.
(uit de beste grondstoffen vervaardigd),

dan is Uw adres bij de
Electrische Luxebrood- en Banketbakkerij

L. J, RINKEL v, h. H. J. Carels,
Telefoon No. 22!

De St.-Nicolaas-artikelen zooals Chocolade

flnze si JBOieaslalel is gereeu.
AGNES DE LANGE

LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 - ZANDVOORT,
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voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout
Abonnementsprijs voor overige plaatsen in Nederland f 1.25 per kwartaal.

Directie en Administratie:
ZEESTRAAT 41

ZANDVOORT - Telef. 246

Uitgevers t
KOENDERMAN & VIVEEN

ZANDVOORT.

Gratis verspreiding v. 2300 excmpl.
Advertentiën van 1-6 regels f 1.25. Bij

elke regel meer f 0.20.
Bij abonnement speciaal tarief.

Hoilandta-Bioscoop
Gebouw „MONOPOLE" - Stationsplein

Dir. QEBR. KOPER.

A. s. 2£ondajg 4 öeeemtoer
8 uur (precies).

Opvoering van een groot

Wereldstad-Programma*
2 Hoofdraumnciers

Als eerste hoofdnummer optreden van de
geliefde Amerikaansche filmster

PERCY MARMONT
bekend uit: „Als de Winter komt".

DE SCHOOL
Groot boeiend dramatisch filmwerk, 7 acten.
Een zeldzame film met een buitengewoon

spannenden inhoud.f
Als 2e Hoofdnummer:

Watt en Half Watt
als

Prima Bellerina
Dolkomisch filmwerk met de gevierde Deensche
Komieken in de hoofdrollen. WATT EN HALF
WATT reizen de geheele wereld door en bezoeken
ook Nederland, waar zij allerlei komische situaties
meemaken. — Een programma wat wij een ieder
aanraden te gaan zien.

Zondagmiddag tyalf 3
GROOT FAMILIE-MATINEE.

Attentie!
SIIMX IVICOI^AAS

komt onze middagvoorstelling bezoeken, en zal
aan ieder kind een aardig souvenir aanbieden.

Tevens zal worden opgevoerd t

Watt en Half Watt
als

PRIMA BELLERINA.
Dolle klucht in 6 acten.

Een waar feestprogramma, stuurt uw kinderen
naar ons Theater, en U bezorgt hen

een genotvolle middag.

Prijzen Matinee:
2SS, 3& en 6O cent.

Boven 16 jaar: 30, 50 en 75 cent.

Duizenden
en duizenden Simplex Rijwielen
zijn in gebruik bij groote instel'
Hngen, o. a. rijdt het geheele
Politiekorps van Amsterdam, den
Haag en vele nadere groote
steden op SIMPLEX, wel een
bewijs van de superieure kwali-
teit van dit eminente

HOLLANDSCHE MERK.
Alvorens tot aankoop van een

Rijwiel over te gaan laat U dan
eerst inlichten door de

Zandvoortsche Rijwielhandel
J. A. BALXE

Kerkplein 2
: Tel. 138. :

Doet Uw
Ucoiaas Bestelling

H. ifl EIREN,
Helmerstr. 2

Banketletters
f 1,4 O f>. E»nd.

Speculaas
f O,9O f». jpncï.

Marsepain
3O et. p.

Borstplaat
l® et. p.

Alles prima KuiaiiieiU
MHWMMHMWMWmMMMMMMWMMMM

Eerste
Zandvoortsche Drogisterij
C. LÜTTIK,

Fa. van fnqen
Haltestraat 23 - Tel. 197

en
. 14

Het is niet moeilijk keus te
maken, wanneer men maar
zuiver zift I

„GAZELLE"
voor hen die het allerbeste
wenschen.

„HetGazelleHuis"
C. VAN DE GEER,

Gr. Krocht 20 - Tel. 18

Telefoon No. 224 .
Wij leeren U ook Chauffeuren.
Garage „RINKO" Oranjestr. 2.

REPARATIE - STALLING - TENNISBANEN,
CITROEN - Official Dealer - FORD

E E P r f A D R E S
voor St.-Nïeolaas Cadeaux?

Maison „De Nouveauté"
HALXESXRAAX 3,

Ontvangent pracht OVERHEMDEN met 2 boorden
en l paar reserve manchetten.

Slechts £5.75.
Onze nieuwe collectie DASSEN is, wat prijzen,

kwaliteit en dessins aangaat NIET TE OVERTREFFEN
Verders uitgebreide sorteering St.-Nicolaas-Gcschenkcn,

zoowel voor Dames als voor Heeren.
Ziet de Etalages Vergelijk de prijzen.

in Keuze SLNicoiaas catieauü
Rookkasten - Rooktafels - Theekasten - Spreuken

Schilderijen - Beelden - Vazen - Courantenhangers
Lijsten - Buffetten - Tafels - Ameublementen.

Alles ver beneden de stadsprijzen.

M. de Jong,
Stationstraat 14 Meubelwinkel.

Bij aankoop tot een bedrag van f 25.' ontvangt
men een massief eiken klokje cadeau.

Eenigst adres in Zandvoort.

ST. NICOLAASDRUKTE,
Een van de maanden die het langst is, en toch veel spoediger

passeert dan de andere is 'wel de maand December die met al
haar aantrekkelijke feestdagen en avonden, snel vooribijgaat.
Zoo staan "wij thans ook 'weer aan de vooravond van het St.
Nicolaasfeest en hoewel hoofdzakelijk voor ikinderen, die vol
verwachting wat ze -wel van hem 'krijgen zullen, zijn er ook vele
ouderen die met dezelfde 'gedachten rondwandelen, wat ze
van „hem" krijgen zullen, en of ze wat 'krijgen zullen, omdat
juist daarvan zooveel voor 'hen afhangt, waarover zij zich in
stilte verheugen. Zoo volgt het eene jaar het andere op, tel-
kens de rij aanvullende die in stille afwachting leven. Nu is
er geen beter tijd voor den winkelstand dan de maand De-
cember, en wanneer we dan zoo langs de straten loopen, en
we izien daar alle winkels, een ieder naar zijn eisch geëtaleerd,
dan behoeven we toch werkelijk niet lang te denken wat
we hem of haar geven zullen. Vele zijn er ook die naar Haar-
lem en Amsterdam gaan, om daar de drukte eens te zien, en
zeker het is 'heel gezellig om alles1 eens aan te zien, doch
kunnen en mogen' 'wij niet nalaten er op te wijzen, dat de in-
woners van Zandvoort, zooveel als het kan, verplicht zijn om
ook hier /bij de winkeliers hun inkoop en te doen. Was het
zooals heel 'vroeger toen hier niet veel te koop was, dat men
naar 'Haarlem ging, thans is het niet noodig, want wandelende
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J. H. G. Weenink
Telefoon 287

ZANDVOORT
HELDERE WASCH

LAGE PRIJS
GEEN SLIJTAGE

GEEN VERMISSINGEN

IWLODiSRN MYGIKM2SCM BBDRMF

langs de uitstallingen, wordt men al heel spoedig gewaar, dat
in Zandvoort ivan alles te koop is, en tegen prijzen, die
heusch niet hooger zijn dan te Haarlem en Amsterdam. We
he>bben onszelf van een en ander overtuigd doch ziet men al
heel gauw, dat de Haarlemsche en Amsterdamsche winkeliers
hun waren in het minst niet cadeau geven. Wij kunnen dan ook
niet beter doen, dan ieder die voor het a.s. St, Nicolaasfeest,
wat wenscht te koopen, dat die ons- blad eens even inziet, en
hij zal door middel van de advertenties die daarin voorkomen,
ongetwijfeld keus maken. Er is geen artikel dat U wenscht,
of het komt in een der advertenties voor.

PLAATSELIJK NIEUWS.

DE ALGEMEENE VERGADERING DER V. V. V.
Dinsdagavond was er in de Bodega Mustert algemeene ver-

gadering van de V. V, V. „Zandvoort". De belangstelling was
matig en de voorzitter be'klaagde zich in zijn openingswoord
dan ook zeer over het feit, dat men in Zandvoort nu eenmaal
weinig voor de V. V. V. voelt. (Geen wonder. Red.) Op het
programma van den avond stonden een aantal jaarverslagen en
dan de verkiezing van twee bestuursleden. Dat er geheel an-
dere vers'la'gen uitgebracht werden dan die er aangekon-
digd waren, namen de brave V. V. V,-leden voor zoete koek
op. Hoogst blijmoedig slikten zij ook de mededceling dat de
feestcommissie tenminste één ding tot stand gebracht had: n.l.
een verlies van anderhalf duizend gulden. En dat in plaats van
een /behoorlijk verslag van den secretaris, door dezen ambts-
drager het ....verslag, dat de ex-administratrice aan het be-
stuur over haar feioskoezigheden had uitgebracht, werd voorge-
lezen, (maakt die de notulen ook niet. Red.) ook dat werd
voor zoete koek geslikt. En bepaald geestdriftig was men ten
aanzien van den heer van Raalte/die van de aanplakbiljetten
der Eomerfeestelijkheden een allersnoezigst album had gemaakt,
Den heer D. de Clercq, die tenminste den moed had om
tegen de verveling van het verslag der heldendaden van de
feestcommisies te protesteeren, vond men „onbeleefd". Van
de<ze plaats echter hulde aan den fikschen heer Daan de Clerq
die tenminsie zoo oprecht was om het gezelschap den rug
toe te keeren, om liever buiten in de frissche zeelucht te gaan
wandelen!

Op de lange lijst van leden, die bedankten, kwam ook de
heer Jellema, de 'gemeentesecretaris, voor. Omtrent de ware
reden van dit 'bedanken kwam men niets te weten.

Het dramatische hoogtepunt van den avond was het oogen-
'blik, waarop de heer Piet de Vries, die verleden jaar niet
beschikbaar verklaard werd, nu eensklaps weer tot lid van het
bestuur gekozen werd. Nu is alles weer gezellig zooals van
ouds! .Nu 'kan het woningbureau der V. V. V. weer ia dat van
de Burg. Engelbertstraat opgaan! Nu 'kan P. L. de Vries weer
secretaris worden, in welk geval de heer van Raalte jzicih niet
meer zal behoeven te ergeren dat 'het secretariaat in een
winkel is ondergebracht, waar geschoren wordt en sigaren te
koop zijn!

Tegen elf uur was de vergadering afgeloopen. Onofficieel
zal zij nog wel eenigen tijd voortgezet izijn. Er gaat nu eenmaal
niets boven de gezelligheid!

BAZAR ZANDV. KRING.
Hedenavond 8 uur zullen de overgebleven artikelen worden

verkocht en over het rad van Avontuur aan den man worden
gebracht. Tevens worden de verlotingen gehouden en zijn er
diverse attractie's. De toegang is vrij,
Groote zaal „Zomerlust".

S. D. A. P.
Dinsdag 6 December, des avonds 8 uur, populaire lezing in

„Zomerlust". Spr. p.g. H. Lindeman, uit Haarlem. Onderwerp:
,,Uit de oude doos". (Geschiedenis van da oude beweging.) Ook
niet-laden zijn welkom.

BIOSCOOPBEZOEK.
Volgens de advertentie in ons 'blad en naar de Goede Sint

ons zei! persoonlijk veitelde, izal nij Zondagmiddag 2Vi uur de
Hollandia Bioscoop *bezoeken. Tevens zullen de gevierde ko-
mieken Watt en £j Watt optreden in De Wereldreiziger. Een
voorstelling waar ieder «kind naar zal verlangen om die bij te
wonen.

THE WEMBLEY CAP,
Hedenavond wordt deze zaak geopend, in de Stationstraat

No. 10, en twijfelen we niet of het zal een succes worden,
wanneer we letten op de uitgebreide collecties van alle ar-
tikelen.

F)e Zeemeeuwen.
Officieele Mededeelingen.

Wedstrijdprogramma van Zondag 4 December.
Zeemeeuwen—Hillegom I, 2 uur.
R.C.H.-jun.—Zeemeeuwen-jun., 10 uur.

De overige elftallen zijn vrij.
De clubavond wordt in verband met het St.-Nico-

laasfeest inplaats (van Maandag 5 Dec. nu gehouden
op Maandag 12 Dec. a.s.

Op onze 1.1. gehouden Alg. Verg. zijn ter aanvulling
van het Bestuur als Bestuurslid gekozen de heeren E.
Koning, Diaconiehuisstr. 30 en A. Slagveld, Gen.str. 5.

Vleeschhouwerij en Spekslagerij
KLEINE KROCHT 3 - TELER 293

tiet goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch.
Neemt proef met onze heerlijke

ROLPENS f 1.-p. pond, KALFSHOOFDKAAS 12 Ct. p. ons,
RAUWE ROOKWORST a 60 et. per pond.

Aanbevelend, J. U. [j. SPBIIIJT t Zfllü.

JAC. C. ABEN, Gr. Krocht 34
eOEKHANDiEL,

Groote keuze ST.-NICOLAAS- CADEAUX.
Prentenboeken, Kleur-, Teeken- en Schetsboeken,

Luxe doozen Post, Luxe Mappen Post,
Kinder-, Jongens- en Meisjes Boeken,

Gezelschap- en Kinderspelen waaronder de nieuwste,
vanaf 30 cent. — Leuke Surprices.

Dam- en Schaakborden, enz. enz.
ZIET ONZE ETALAGE! ZIET ONZE ETALAGE!

DeoudeVolken
gebruikten teer reeds als een geneesmiddel tegen alle moge-
lij ke borstkwalen, welke medicijn zij bereidden uit een
aftreksel van dennenwortels. Dit sedert eeuwen beproefde
middel wordt toegepast bij de samenstelling van GEBUCO'S
TEERSTROOP, het eenigste geneesmiddel tagen hoest,
dat slijm oplost en de ontstoken slijmvliezen, desinfecteert

GEBUCO'S

TEERSTROOP
VOOR DE HOEST

Te Zandvoort bij:
D. v. lagen, Halfesfraat 23.

Dames en Meeren,
Pijnigt uw hoofd niet langer met denken,
Maar koopt hij RÜPPREGHT uw St -Nicolaas geschenken.

Ruime sorteering Fruitmanden.
ZIET DE ETALAGE.

Zeestraat 251 Reestraat 21.

W. J. LORENZ
Boefcfaandel - Haltestraat 11

Ruime keuze St*-Nicolaas Cadeaux
Everstiarp Potlooden

Vulpenhouders: Swan - Parker - Waterman, enz.
School- en Aktentasschen, Etui's
- Kleurboeken en -Potlooden. -

Jongens- en Meisjes Boeken - Nieuwste Romans.
Amerikaansche Leien Schoolborden met Telraam.

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING.
BREDERODESTRAAT 98 - ZANDVOORT.

V. J. v. ipetegem's Boekfoancleï
Ruime keuze

St.-Nicolaas

coasfliensioeieninpen.
Kerkdienst.

Ned. Hervormde Kerk.
Zondag 4 Dec. v.m. 10 u.
Ds. A. K. Straatsma.
N.m. 6.30 u. Ds. C. J. v.
Paassen uit Haarlem.

Geref.Kerk(b. h. verb).
10 u. v.m. en 5 u. n.m.
De Heer E. Bergema, Theol.
Cand. te Groningen.
Zandv. Kring, Qodsd. Leven

Brugstr. 15
9-10 u. Dienst v. kinderen
9 j. en ouder.
10.30 u. v.m. Ds. N. Padt.
12 u. Dienst m. k. v. 5-8 j.
10.30 v.m. Jeugdd. (14-18
j ) in school D., de Heer
A. Elffers.
Religieuze Kring, Eikenlaan

Aerdenhout.
Zondag 4 Dec. 103/4 uur,
Ds. W. C. PosthumusMeijes
Ned. Herv. Pred. Nijmegen
Evangelisatie Samenkomst
in „Ons Huis", Kosterstr.

Dinsdagavond 830 uur.
Ned.Isr. Gem.,Dr.Mezgerstr.
Zaterdag v.m. 8'/z uur.
Zaterdag n.m. 1.30 uur.

Avonddienst met het in-
vallen van den nacht.
Vrijdag 9 Dec. n.m. 4.30 u.

R.K. Kerk
Zondag de H.H. Missen te
7.30 en 10 u ; 3 u. de Ves-
pers met Rozenhoedje.
Dinsdag n.m. 7 u. Lof ter
eere v. d. H- Antonius.
Donderdag n.m. 7 u. Lof
ter eere v. h. Allerh. Sacr.
Zaterdag n.m. van 5—8.30
u. gelegenh. om te biechten.

Zegenstelling
nieuwe remise—oude

bewaarschool.
Alsof het zoo hoort,
Staat ginds in „Plan Noord"
Een steenen gebouw
Van heb ik daar jou!
Och, geheel buiten kijf,
Het reinigingsbedrijf.
Was slecht geïnstalleerd,
Werd gansch niet geëerd.
Dat kon niet meer zoo
En op „P.W." bureau
Ontwierp men een plan,
Wel, wat zeg je er van?
't Is een lust voor het oog
En 't bedrijf zit er droog
En ik voel me content,
't Kost mij ook een cent.
Maar ginds in „Plan Zuid"
Daar komt het slecht uit.
Daar ziet men een wrak,
't Lijkt wel een oude barak.
In dat oude gebouw,
Wel heb ik daar jou.
Daar bewaart men de jeugd,
Tot den oud'ren vreugd.
Ze zijn slecht geïnstalleerd,
Worden gansch niet geëerd.
't Is een schande voor't oog,
En al gauw niet meer droog.
Kom, ontwerp eens een plan,
Ik voorspel U er van,
Daar mee is men content,
Ook al kost het een cent.

B. P. v. P.,
Moeder van een bewaard

jongentje.



Zandvoort's Weekblad „Zee en Duin".

St.=NICOLAAS.
Des winters is 't St-Nicolaas,
De Sint dat is een goede baas."
Dadelijk gaat hij naar 't Schoolplein (2)
En koopt voor elk, voor groot en klein.

Dan koopt hij in de Wolbaai
De beste spullen, sterk als staal;
Heraden, Dassen, Truien,
Voor sneeuw en onweersbuien.

Bretels, Pochets en Vesten,
Bébégoed van 't beste.
Nachthemden, Pyama's, Schorten,
Voor dik, dun of korten.

Pull'Overs, Shawls van wol,
Mijn winkel is 't jok vol.
Loopers, Zakdoeken groote keus,
Des winters voor de natte neus.

Mutsen, Theewarmers, kwaliteit;
Wollen Mutsen voor de kleine meid.
Kleedjes, Kussens, 't is kolossaal,
Dat koopt men alles in de Wolbaai.

Zondag den geheelen dag geopend*

November en December
sterk verlaagde prijzen in onze winkels

HALTESTRAAT 28-28a en 48.

Solide Meubelen, Ledikanten, Bedden, Dekens,
Divans, Karpetten, Wollen en Gemoltoneerde
Ondergoederen, Theewarmers 48 cent, Kus-
sens gevuld met prima kapok f 1.55, Tafels,
Divan- en Kapstokkleeden in diverse prijzen.
Sterke Wollen Kousen en Sokken - Wollen
Onderlijfjes en Directoires - halfwol met half-
zijde Dameskousen, sterk, mooi en niet duur.

H.V. WEBBER s Goederenhandel
Loonstoffeerderij „De Vlijt"

Haltestraat 28, 28a en 48 - Telefoon 125»

St.-Nicolaas Cadeaux
Vanaf heden tot en met 5 December ontvangt

ieder die één foto iaat maken in de

SNELFOTOGRAFÏE
S. BOHEMEN - Kerkstraat 3,

een zakspiegel met foto cadeau.

ROLiWOESTELLEii, geheel compleet vanall i-
Ook des Zondags geopend.

Drogisterij K. v. d. MiJE
Willemstraat 10 - Tel. 163

Drogerijen, Chemicaliën, Verliandstoffen en Specialité's.
GLAS- en VERFWARBJV.

RIPOLINVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar

Nette Jongen
gevraagd, ongeveer 16jaar,
liefst eenigszins met het
rijwielvak bekend Zandv.
Rijwielhandel, J. A. Balte,
Kerkplein 2.

Wegens vertrek te koop
een zoo goed als nieuw

Zomerhuisjevanhout
Te bevr. Marisstraat 17c.

Mevrouw,
Laat Uw „Haar" vakkundig

behandelen.
T A R I E F :

ONDULEEREN .
WASSCHEN . .
KNIPPEN . . . .
GECOMB. . . .

Ook aan huis te ontbieden.
Maison „H é l i o t r o pe"

5 ORANJESTRAAT 5.

f 0.75
„0.75
,0.60
-1.75

Het adres
voor

BOTERLETTERS,
BANKETHARTEN en

SPECULAAS-POPPEN
is bij

A* v* d* Mije
17 Willemstraat 17.

Prima kwaliteit.
Billijke prijzen

üërteert in uil Blad.

Voor Sint-Nicolaas Cadeaux
gaan we naar het van ouds bekende adres

J. SCHAAP % C. SCHAAP
SWALUESTRAAT 9,

Ruime sorteering Speeïgoederen en Luxe Artikelen*
Blokkendoozen vanaf 35 et. tot f 1.65 Luxe doozen Zeep vanaf 57 et.
Bouwdoozen „ 35 „ „ „ 1.65 Toiletdoozen . . . . „ f 2.50
Bromtollen vanaf 34 et. Diverse Eau de Cologne

vanaf 20 et. per flacon

Verder geven wij vanaf Zaterdag 3 Dec. tot Woensdag 7 Dec. op
alle artikelen a contant 10 pCt. korting.

A.S. ZONDAG DEN GEHEELEN DAG GEOPEND.

Gesnapt.
Het is de politie mogen gelukken de dader van

verschillende kleine inbraken in te sluiten. Hulde aan
de politie voor hun activiteit.

Meubelmagazijn.
Eenigen tijd geleden is door den heer M. de Jong

in de Stationstraat een meubelmagazijn geopend, waar
alles wat noodig is om een huis gezellig, te maken,
te koop is ver beneden stadsprijzen. Men behoeft nu
niet naar Haarlem of Amsterdam om inkoopen te doen.

LICHTRECLAME
voor Dak, Qevel en Etalage.

Teekening inlichtingen en gratis, zonder
verplichting. - Scherp concurreerende prijzen.

BETALING NAAR WENSCH.
KOE'NDERMAN VIVEEN

Kostverlorenstraat 67 Zeestraat 41

St.-Nicolaas Comité, Genoemd Comité is door het
Bestuur van de Zandvoortsche Feestcommissie verblijd
met een gift van f 30.—. Wie nog offeren wil, kan dit
doen aan het adres van den Penningmeester, den he£r
A. J. Waals, Oosterparkstraat 32. Alle bijdragen, groxJt
en klein, zijn welkom.

POSTNIEUWS.
De bedragen der gewone en telegrafische post-

wissels bestemd voor Portugal behooren niet langer
te worden uitgedrukt in Fransche franken, doch in
guldens.

In het verkeer met Duitschland, Tsjecho-Slowakije,
Zweden en Zwitserland kunnen voortaan de op ver-
rekeningzendingen, verrekenpakketten en kwitantie-
zendingen geïnde bedragen op postrekeningen hier te
lande gestort worden.

Storing Radio-ontvangst.
Radio-amateurs, die storingen ondervinden van in

hun buurt aanwezige-ontvangstoestellen met gene-
reerende lampen, dienen hun schriftelijke klacht in
bij den Directeur v. h. Post- en Telegraaf kantoor
ter plaatse.

Rijkspostspaarbank.
Aan het postkantoor Zandvoort en de daaronder

ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de
maand November 1927 ingelegd f10608 en terug-
betaald f 23565.05.

Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje
draagt het nummer 5625.

GEEN STOF
meer in kamer of werkplaats
door stofwerend preparaat.

Proefflsch met gebruiksaanwijzing f 1.50.
VERKRIJGBAAR BIJ

H. KEESMAN, Jan Steenstr. L
"" BURGERLIJKE STAND.

Geboren: Anna Catharina, dochter van G van Koperen
en J. Kerkman; Marijtje Sijtje, dochter van E. Bos eri
M. Paap; Johannes, zoon van W. van Soolingen en
A. Koper.

Gehuwd: E. van Soolingen en W. Szczottok; M
Lootsteen en M. Lootje.

CORRESPONDENTIE.

Wegens plaatsgebrek moest het Raadsoverzicht blij-
ven overstaan tot de volgende week. Red.



Zandvoort's Weekblad „Zee en Duin",.

INQEZONDENlSTUKKEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie).

Bij de ontvangst van mijn belastingbiljet.
Hoe is het mogelijk, zoo vraag ik mij de laatste

jaren af, nu alles zucht en klaagt over de moeilijke
tijden, getuige trouwens de vele beslagnamen, dateene
onbillijkheid in het belastingstelsel kan blijven voort-
bestaan, dat nu meer dan ooit voelbaar is Het Rijk
trekt een nogal behoorlijk bedrag af voor kindertal,
maar niets voor noodzakelijk levensonderhoud en zoo
omgekeerd voor de gemeente, alsof men kinderen op
den koop toe krijgt met duizend gulden in de luier-
mand. Waarom niet én door Gemeente én door Rijk
allebeide, zoowel voor noodzakelijk onderhoud als
voor kindertal behoorlijke bedragen afgetrokken van
inkomsten?

't Is niet te verstaan in een land waar nog onlangs
de Koninlijke goedkeuring werd onthouden aan den
Malthusianistenbond.

Hoogachtend,
H. E. B.

ZONDAG 4 DECEMBER

Oroote KrocSit S en
:: Kerkstraat 16

Sint-N icolaas.
Heerlijke Boterietters, Banketharten
en Hammen van prima grondstoffen.

Chocolade Leners en Figuren uan KERS.
LUXE DOOZEN - BORSTPLAAT

SUIKER FIGUREN.
BANKET- EN LUXE-BROODBAKKERIJ

H. J. M. KONINGS
Moogeweé 31 - Teleï. 19O.

Zie onze Sint-Nicolaastafel.
Zondag den geheelen dag geopend.

V O O R

Hen, Pellen en Heeren melen
is tiet aangewezesi adres

: „THE WEMBLEY CAP"j
STATIONSTRAAT No. 1O,

PETTEN vanaf f 1.10

St*-Nicolaas Cadeaux
Groninger Bazar - Gr. Krocht
Pluche Tafelkleed.cn - Divan- en Kapstokkleeden
Tafelzeilen 140 x 140 en 120 x 120, pracht patronen.

Axminster- en Tapis-Belge Karpetten.
Oude Holl. Meubelen naar teekening.

Wijnhandel „Bordeaux",

H. BRINK
Gr. Krocht 28 - Tel. 354

is Uw adres voor
Wijnen en Gedistilleerd.

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting

C* FRAY
SIQARENMAGAZIJN

Gr. Krocht 26.
TEL. 310.

RUIME KEUZE

Sigaren - Sigaretten
en Tabak.

Het beste adres voor

Knippen en Scheren
A. K UI K,

v. Ostadestr. S.

„DE HOOP77"
Luxe Brood- en Koekbakkerij.

Neemt proef met ons
K r e n t e n b r o o d en
Speculaasbrokken.

M. KEUR
Diaconiehuisstraat No. 36.

P. van der Vliet
Jan Steenstraat - Tel. 196

Vleeschhouwerij,
lste kwal. Rund-, Kalfs-

en Varkensvleesch.

C* SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5
per flesch

Bisschopwijn f 0.75
Punch „ 3.25

p. 'ƒ, fl. f 1.65

A. SCHUITEN
Zandvoor t

Smedestr. 19 - Telef. 184
Handel in alle soorten

BRflNDSTOFFEN
H.A.SCHRAAL-Zul»

Timmerman.
Verricht a l le reparatie's,
onderhoud van huizen, bur-
gerwerk. Levert en plaatst
Veiligheidssloten, alles
tegen scherp concurr. prijzen

MOSCOVISCHE- en
B A N K E T H A R T E N ,
BANKETLETTERS en
SPECULAAS-POPPEN

bij de Luxe Bakkerijen

Gebr.J.v.d. Werff
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR. 48 - Tel. 130

Algemeen uerkoopioKaai
Groote Krocht 18

Venduhouder: H. J. LEISING.
In- en Verkoop van
2e hands Meubelen.

Geen SinMïicolaas zonder RadiomuzieK
Wenscht Gij daarvoor geld te besteden? Schaft "U
dan een toestel aan waarmede gij zoowel KORTE-als,
LANGE GOLF goed verstaanbaar kunt ontvangen .dit
is te bereiken door een
Ducretet of een W. S. F, Toestel.

Vaststaande fabrieksprijzen.
Alleen te verkrijgen bij het „
Techn. Bureau «J. H. v. KEULEN
Diaconiehuisstraat 24 - Telefoon 173.

Zonder eenige verplichting 8 dagen op proef.

Fa. Th. PASVEER
Haltestraat IVo. 32

Rookstellen - Pijpenrekjes - Gouranfyangers
Tafelmessen - Alpaca Lepels en Vorken

Thee- en Ontbijt Serviezen - Speelgoederen
St-Nicolaas Cadeaux.

Bekende lage prijzen.

Technisch Bureau A. A. SLOOTWEG
ORANJESTRAAT 9 - TEL. 36O.

Ruime sorteering

Uw adres
voor lste kwaliteit Banketletters,

-Harten en andere artikelen,
alles van prima grondstoffen,

is BIJ A* VEDDER
Electr. Brood- en Banketbakkerij, ZEESTRAAT 48-

MASSAGE
RheumatieK, Ischias, Spit, Ruggegraatsver-

kromming, enz.
Speciale behandeling voor Platvoeten en x-Beenen

Kleur. J. B. IÏIARTINI, GedJasseusejeiiopnasifi
TRAMSTRAAT 15 - TEL 347.

Spreekuur t Maandag, Woensdag en Zaterdag van 1—2 uur.
Voor on- en minvermogenden Dinsdag en Donderdag 10—11 uur.

Voor de Sint-Nicolaas*
BANKETLETTERS, HARTEN, HAMMEN en
onze welbekende S P E C U L A A S POPPEN,
groof ei) klein.

J* SCHIPPER.
HALTESTRAAT 19 - TEL, 59.

ATTENTIE!
Fluweelen kragen opzetten f 2*50*

Maat', Keer- en Reparatie-Inrichting.
DR. MEZGERSTRAAT 12 - v. SPEIJKSTRAAT 4.

A. SMITS

Ziet eens wat mooie cadeaux
St.-Nicolaas heeft uitgestald in het
Bloemenmagazijn „ERICA"
Haïtestraat l naast het Raadhuis.

C* G* A* CASSÉE*

\
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HOLLANDIA-BIOSCOOP
Gebouw „IVJONGPOLE" - Stationsplein

Dir. Gebr. Koper.

A.S. ZONDAG 18 DECEMBER
8 uur (precies)

opvoering van een buitengewoon Wereld-
programma!

Als hoofdnummer opvoering van het schit-
terende 'filmwerk der Paramount

Zeldzaam boeiend dramatisch Filmwerk uit
't Artistenleven.

In de hoofdrol de beeldschoone en
sympathieke Amerikaansche Filmdiva

FLORENCE VIDOR
Een meesterwerk uit het romantische bestaan
van Variëté-artisten. Een film van durf en
wilskracht en tevens toch fijn gevoel. Een
film die een ieder boeit. Een buitengewoon
sterk scenario, gespeeld op onverbeterlijke
wijze. Kortom een film in den besten zin
des woords!
„Vrouwen zijn Raadsels" werd voor eenige
weken terug met enorm succes in Theater
Tuschinski vertoond.
Personen onder de 16 jaar géén toegang.

Zondagmiddag 18 Dec. half drie
GROOT FAMILIE-MATINEE

Als Hoofdnummer

De Lotgevallen van een
JBerlijnsche Straatjongen*
Groot boeiend verhaal in 7 acten, met in
den hoofdrol het bekende Hollandsche
Filmacteurtje

HENKIE KLSJN
Hier reeds bekend uit „Droomkoninkje".

ATTENTIE! „Lotgevallen van 'n Ber-
lijnsche straatjongen" is nog nooit te
Zandvoort gespeeld.

Prijzen onder 16 jaar 20-30-50 cent. Boven
16 jaar 30-50-75 cent. Prijzen Avondvoor-
stelling 50-75-100-125.

' Plaatsbespreking vanaf heden in Sigaren-
magazijn Gebr. Koper, Stationsplein, Tel. 300
Zandvoort.

ASSISTENT ACCOUNTANT met veelj. praktijk

GEEFT B O E K H O U D L E S
Opl. praktijk-examens f 5.- per mhd.

Belast zich met het inrichten en bijhouden van
ADMINISTRATIES: - BELASTINGZAKEN

Fraiïco Blieven onder letter A. aan het bureau van dit blad.

De fabrikanten der

Nederl, Kroon Rijwielen
geven weder evenals vorige jaren"
een beperkt aantal boeken uit
getiteld „ZONNEBLOEM"

Nieuwe lotgevallen van
Oe Knalclub van 3 A.
Niettegenstaande dit boek een
winkelwaarde heeft van f 3.50
olijven wij dit voor het publiek
verkrijgbaar stellen zoolang de
voorraad strekt voor den spe-
cialen prijs van slechts f 0.75.

Zandv. Rijwielhande!
J. A. BA LTE

Kerkplein 2 - Telefoon 138

Doet Uwe

[STELLINGEN
van

Heerlijke WeinachtstolJen
80 et. per pond.

Kerstkransjes 18 et. p. ons
Kerstkransen f 1.40 p.p.
Sneeuwballen 10 et. p.st.

bij

H.VANSTAVEREN
HELMERSTRAAT 2-3

Luxe Brood-,
Koek- en Banketbakkerij

Gazelle Rijwielen
Er bestaan 'in Nederland veel

rijwielfabrieken, maar er zijn
heel weinig fabrieken (of in den
dop) die alleen Rijwielen fabri-
ceeren, en daar waar de con-
structeurs hun gedachten op één
doel concentreeren,ineen fabriek
met een 35-j'arigen ervaring en
een geschoold personeel van plm.
700 man/ daar kan alleen wat
goeds gefabriceerd worden.

Het Gazelle Huis
C. VAN DE GEER,

Gn Krocht 20 - Telef. 18

Eerste
Zandvoortsohe Drogisterij

C LUTTIK
Fa. van Ingen ,

Haltestraat 23 - Tel. 197
en "

POTGIETERSTR-14

Telefoon No* 224.
Wij verhuren ook Auto's zonder Chauffeur

zoowel open als gesloten

Garage „RINKO" ~ Oranjestr.2
REPARATIE - STALLING - TENNISBANEN
CITROEN ~ Official Dealer -~ FORD

PRIMA KWALITEITEN
voor de laagst mogelijke prijzen in

DAMES HANDWERKEN
KOUSEN,

HANDSCHOENEN ENZ.
evenals voor

HEEREN-MODEARTIKELEN
vindt Ge bij

MAISON DE NOUVEAUTé - HALTE8TR. 3

BESCHOUWINGEN.

Het was eigenaardig, dat toen de straatbelasting
was aangenomen, in de daaropvolgende raadsvergade-
nng opmerkingen werden gemaakt over onbillijkheden,
die weliswaar ook vóór de aanneming geopperd waren,
doch toen als van geen overwegende waarde gepas-
seerd werden.

Een der raadsleden kon niet verhelen, dat het hem
vreemd aandeed, te bemerken, dat na een nacht slapen,
enkele heeren reeds tot inkeer gekomen waren. Het
was ook niet juist, om de opbrengst van de straat-
belasting reeds m de begrooting optenemen, want ware
een der voorstanders ziek of afwezig geweest, dan was
de genoemde belasting niet aanvaard geworden, want
ze is er doorgekomen met een meerderheid van éér-
stem, wat toch al niet minder kan, en tevens een be-
wijs is, dat ze niet zoo populair is, want zes raads-
leden vertegenwoordigen een groot deel van de in-
woners van de Gemeente, en ik maak me sterk dat
een groot deel van de inwoners, waarvan hunne ver-
tegenwoordigers er voor waren, er absoluut tegen zijn
geweest,

Omdat een zeer groot aantal van de inwoners er
tegen zijn, wat men dagelijks kan hooren, zou het
mijn inziens practischer geweest zijn, om de straat-
belasting in reserve te houden, tot dat de begrooting
geheel zou zijn behandeld, want bij de behandeling is
aangenomen en goedgekeurd dat in ronde som uit-
gedrukt, op diverse posten een totaal van f 50.000.-
kon verminderd worden.

Wanneer men bij de vermindering van f 50;000.~*
voegt de opbrengst van de rioolbelasting, dan zal men
al aardig bij het cijfer van de thans aangenomen
straatbelasting komen, want wel staat op de begrooting
de geraamde opbrengst, maar niet de geraamde kosten,
die daaraan verbonden zijn. "•-

De kosten die gemaakt moeten worden, voor ad-
ministratie, mcasseeren, waartchuwingen, dwangbevelen,
enz. zijn heusch nog niet zoo gering. Op de ripol-
belastmg drukken deze ko'sten niet, omdat dit reeds^
langen tijd bestaat en de werkzaamheden daarvoojj
geregeld zijn, terwijl de-werkzaamheden, welke daara
verbonden zijn, oneindig veel minder zijn, dan diej
straatbelasting.

Het is waar, de buiten Zandvoort
eigenaars worden ook getroffen, doch dat zijn in der
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menschen, die het per slot van rekening wel betalen
kunnen, want ik kan niet inzien, dat iemand die voor
zijn zomermaanden hier een huis heeft, en elders voor
de wintermaanden een woning kan betrekken, dat zoo
iemand bezwaar maakt om een voor hem luttel bedrag
te betalen, want wie zich die luxe kan permiteeren,
kan heusch wel genoemde belasting betalen.

Maar nu stel ik daartegenover de menschen in Zand-
voort, laat ik niet alleen zeggen winkeliers en pension-
houders, neen alle inwoners van Zandvoort, die een
te duur huis hebben, en met' zorg en beven de toe-
komst tegemoet zien, die elk jaar ondervinden, dat de
huur die ze vroeger in het seizoen maakten, niet meer
te maken is, die voor de loopende belastingen en voor
de rente en aflossingen, nu reeds uitstel moeten vragen,
die en zulke menschen, die *worden het meest en het
zwaarst getroffen.

Wanneer ik nu weer terugga, naar de vermindering
die reeds bij het behandelen gevonden werd, tot een
bedrag van f 50 000.- daarbij voegende de bestaande
rioleerbelasting, en de restant zou dan aangevuld zijn
geworden, door een gedeelte van de winst, die gas-
en waterbedrijven maken, dat zoo prachtig en klaar
door den heer. Elffers verdedigd en uiteengezet werd,
dan zou dz straatbelasting in reserve gehouden kunnen
worden, voor het geval het noodig mocht zijn, en in-
gevoerd kunnen worden naar mate contanten noodig
zijn, terwijl dan ieder jaar het te heffen percentage
door B. en W. zou kunnen worden voorgesteld, waar-
aan de Raad zijn goedkeuring al dan,niet zou kunnen
verleenen.

Het is toch zeker, dat bij een eventueel Lunapark,
heel wat geld van pachters in de Gemeentekas zal
vloeien, terwijl het kampeem met goede bepalingen
geen verlies kan opleveren, bijgevolg.jzijn er nog wel
kansen, dat van de een en andere kant bedragen
binnenkomen, die zoo'n hooge belasting niet nood-
zakelijk zouden gemaakt hebben.

SLIP EN SLAP.
Slip. Hallo Slap, wat kom jij vertellen.
Slap. Niet veel, ik hoor alleen dat het werkloozen-

aantal onrustbarend stijgt.
Slip. Er zijn er toch aan de Boulevard aan het

werk gezet.
Slap. Dat wel, maar er blijven er nog heelwat over.
Slip. Ja, dat zal wel altijd, en zoo lang blijven, tot-

dat er afdoende werkgelegenheid verschaft worde.
.Slap. Ik dacht dat er zooveel werk in 't zicht was

door huizenbouw.
Slip. Dat is er ook, maar dat gaat niet zoo vlug

als je wel denken zou, je moet niet vergeten dat dit
van het eene naar het andere bureau moet, en dan
moet het heelemaal doorgelezen worden

Slap. Nou dat gaat toch gauw genoeg
Slip. Dat moet je niet zeggen die bureaux liggen

niet allemaal vlak bij elkaar, en de te lezen stukken
zijn lang . . .

Slap. Ik begrijp dat niet, hoe vlugger menschen aan
't werk kunnen, hoe minder uitkeering.

KERST-FOTO'S
bij U aan huis gemaakt door

A. J. Feij - Fotograaf - Duinweg 7

Slip. Dat is niet geheel juist, kijk dat geld dat nu
betaald wordt aan uitkeeringen is nog van de vorige
begrooting alzoo „over", dus kan je dit niet mee rekenen.

Slap. Maar 't is toch geld, wat uitgegeven wordt.
"' p. Ik zie het al, dat kan jij niet begrijpen al

: ik er een uur over, dat geld is volgens de vorige
joting ergo is dat geen geld meer dat meetelt.

Ik vind dit nog ingewikkelder dan Algebra,
We' n<*en man, in onzen tijd is er niets meer

teld. Want neem nu de Gas-corruptie, ik dacht

eerst dat er "zoo'n m'assa gasdirecteuren ontslagen zou-
den worden, dat ik er nog voor in aanmerking zou
kunnen ko'men, en nou,? een enkele moet-het "lootje
leggen en de rest gaat vrij uit.

Slap. De oorzaak is. alsjeallesnagaat.dat je van de eene
corruptie in de andere zou komen, eigentlijk de heele
wereld hangt van corrupties aan elkaar, dus ze beginnen
er liever niet aan, en als er eenige kans is, wordt het
verdoezeld.

Slip. Och, voor de gascorruptie hebben ze een
goed motief om er niet zoo ver op integaan, omdat ze
eerst dachten dat de Gemeenschap voor dertig millioen
gulden benadeeld was, maar ze gelooven dat het maar
28 millioen is, dus de- moeite niet om er zoo veel stof
voor te doen opwaaien.

Slap. Dat is zoo, 't is een bagatel . . .
Slip. Niet waar? Saluut . . .
Slap. Tot ziens . . .

PLAATSELIJK NIEUWS.

Bekroningen. Op de onlangs gehouden tentoon-
stelling van Postduiven te Haarlem, behaalde eenige
leden van de P. V. Pleines te Zandvoort met hunne
duivende volgende prijzen, uit de verschillendeafdeelingen.
W, Draijer, 1ste en Eereprijs en Eervolle vermelding.
A. H. Fikkert, 1ste prijs en Zeer Eervolle vermelding.
H. Lansdorp, Twee 2de l derde en Zeer Eerv. vermelding
P. Stokman, 1ste prijs. J. Schaap, 1ste en 2de prijs.
J. Groot, 2de prijs. W. Keur, 1ste prijs.
A. Dorsman. 2de prijs en Eervolle vermelding.
J. J. Keur, 1ste prijs.

P. V. Pleines. Bovengenoemde vereeniging stelt
zich voor om op de beide Kerstdagen in een der zalen
van Zomerlust een tentoonstelling van Postduiven te
houden. Gezien het groote succes van vorige jaren hoopt
zij weder op een groote opkomst van belangstellenden.

Zwemdemonstratie ZandvoortscheReddings Brigade
Even als het vorig jaar zal de Z.R.B, op Donderdag

12 Januari a.s. van half zeven tot 8 uur n.m. in de
prachtige en luxieuze overdekte zwembad van Stoop
in Bloemendaal een Zwemdemonstratie geven, die in
alle opzichten de gelegenheid zal bieden de prestaties
te bewonderen van de deelnemers. Het lijd geen twijfel
of Burgemeester Van Alphen, die de sport een warm
hart toedraagd, zal door zijn aanwezigheid, en een baan
meezwemmen de attractie verhoogen. Als bijzonderheid
kan worden gemeld, dat ditmaal de dames onder leiding
van Mej. J. Dorsman figuurzwemmen ten beste geven,
terwijl de heeren groepgewijze zullen demonstreeren
onder leiding van de Heeren A. Bakels Jr, S. v.d. Bos,
J. Weber, A. v.d. Geer en Cl de Jong. Op de laatst
gehouden oefenavond trok vooral het prachtige zwemmen
van de dames Dorsman, Klein en Smit de aandacht.

Toegangsbewijzen zijn a' 25 cent verkrijgbaar bij
Stoops Bad op genoemde avond.

W^erkloozcn. De werkloosheid neemt gestadig, toe.
reeds zijn 92 grondwerkers, 7 schilders, 6 timmerlieden
en 8 opperlieden ingeschreven.

De Rozenkrans. Dit stuk dat verleden Dinsdag op-
voerd is, was niettegenstaande de Heeren Gebr. Koper
voor prima stukken heeft weten te zorgen, wel het
mooiste en beste wat wij hier gezien hebben. De zaal
was goed gevuld, en was het jammer dat er plaatsen
onbezet gebleven zijn want het was van begin tot eind
een spel dat bewondering afdwong, zoo prachtig, zoo
aangrijpend, dat bij sommige gedeelten een ademlooze
stilte heerschte. In de eerste plaats is het een enorm
succes voor de spelers geweest, die wij een tot weer-
ziens willen toeroepen.

Zonnebloem. Dit is de titel van een boek, ge-
schreven door den letterkundige D. Hans, gebonden in
prachtband bevattende 232 pagina's, met een winkel-
waarde van f 3,50. Dit boek wordt uitgegeven door
de Handel Maatschappij R. S. Stokvis & Zn te Rotterdam,
welke firma de Kroonrijwielen vervaardigt.

Het doel van de firma is, niet om als uitgever op te
treden, doch om reclame te maken voor de Kroonrij-
wielen, niet in den vorm van een schreeuwende reclame,
doch door het uitgeven van genoemd boek, dat voor
jongens alleraardigst en gezellig is om te lezen. Het
vorige jaar heeft dezelfde firma eveneens een boek uit-
gegeven onder den naam van „de Knalclub,, waarvan
in een minimum van tijd, 20.000 stuks verkocht waren.
Thans is het aantal ook zeer beperkt en kan ieder die
er prijs op stelt een werk krijgen voor bijna 1/5 van
den prijs, n.l. voor slechts 75 cents. Ieder die van deze
gelegenheid wenscht gebruik te maken, brengt een be-
zoek bij den Heer Balte, Kerkplein die den alleenver-
koop van de Kroonrijwielen te Zandvoort heeft.

Godsdiensloefeiiingen.
Kerkdienst»

Ned. Hervormde Kerk.
Zondag 18 December v.m. 10 u.
Ds. A". K. STRAATSMA.
non. 6.30 Ds. POSTMA

van Haarlem.

Geref. Kerk (b.h. verb.)
10 u. v.m. en 5 uur n.m.
Ds. C. L. A. M. VAN PUY-
VELD. van Amsterdam.

Zandv. Kring Godsd. Leven.
Brugstraat 15

9-10 u. Dienst voor Kinderen.
9 jaar en ouder.

1030 Ds. N ,PADT.
12 uur Dienst v. k. van 5-8 j.
10 30 u. v.m. Jeugddknsi
Jong. en Me'isjes van 14—18 jr»
in school D. Heeiemiraat.
De heer S. OTTEN.

R. K. KERK
Zondag 18 Dec. 1927.

V m. 7 30 uur Vioegmis
10 uur uur Hoogmis n.m. 7 uur
Lof.

In de week de H. Missen om
v.m. 7.45. Dinsdag en Donder-
dagavond om 7 uur, Lof.

Zondag, Hoogfeest van Kerst-
mis 5 uur.

Zaterdag n.m. van tot 9 uur.
Biechten.
Religietise Kring Aerdenhout,

Eikenlaan 5.
Zondag 25 Dec. 10 30 uur.
C. A. Barger, Secr. N. C. S. B.

Aerdenhout.
Woensdag 21 Dec. 3.30 uur.
Kerstviering voor Kinderen van
6—12 jaar van Aerdenhout en
Bentveld.

Evangelisatie Samenkomst.
in Ons Huis", ingang Kosterst.

Dinsdagavond 8 uur.

Ned. Isr. Gem. Dr. Mezgerstr.
Zaterdag v.m. 8.30 u. n,m. 1.30 u
Avonddienst met het invallen
van den nacht.

Vrijdag 16 Dec. n.m. 3.30 u.

Burgerlijke Stand.
Geboren: Hendrica Theodora
dochter van E. Th. van Hon-
schooten en ,A. C. Brouwer.

Anna dochter van I, van den
Berg en van E. H. Levie.

Teunis zoon van K. Paap en
P. Keur.

Ondertrouwd: A. P. Hoogen-
doorn en V. Cohen.

Overleden: H. P. Alberts, oud
49 jaren. -A. P. Hendriks Wed.
van C. J. H- Warrendorff, oud
76 jaren.

Kerstboomen
in alle maten vanaf 40 cent

en hooger en
HULST m. BESSEN
bij K. HOS, Zuiderstraat 5

Aan de dames van Vrouwen-
hulp afd. Kraamverpleging
betuig ik mijn oprechten dank
voor de buitengewoon goede
behandeling door mijn vrouw
ondervonden bij haar be-
valling, in het bijzonder aan
Zuster VELLEGIA-KOEK.

S. M. SPEIJER.
Hobbemastraat 22.

JAC C ABEN
BOEKHANDEL
Groote Krocht 34

Schitterende collectie

Kerstartikelen
en Kerstcadeaux
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TE KOOP:
KINDERWAGEN z.g.a.n.
f 20.—. Adres: A B E N ' s
Boekhandel, Gr. Krocht 34

„DE H O O P "
LUXE BROOD- EN
KOEKBAKKERIJ
Neemt proef met ons

'K ren t enb rood en
Speculaasbrokken.

M. K E U R
Diaconiehuisstraat No. 36

Wijnhandel „Bordeaux",

H. B R I N K
•Gr. Krocht 28 - Tel. 354

is Uw adres voor

Wijnen - Gedistilleerd.

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting.

Het beste adres voor

KNIPPEN «SCHEREN
A. KUIK

Van Ostadestraat 5
De Stem des Volks.
Deze vereen, gaf Zater-

•dagavond een goed geslaag-
•de uitvoering in Zomerlust.

De Voorzitter, den heer
Van Rijnberk, herdacht in
zijn openingswoord het over-
lijden van het lid den heer
A. Koper in wien de Vereen,
•een goed lid en zanger heeft
verloren.

De Vereen. Kunst aan het
Volk bracht een tweetal
tooneelstukjes welke goed
gespeeld werden. *

Verder verleende Mevr.
Dees, zang Mej. Presser,
viool en de heer Bos, piano
ihunne medewerking welke
veel applaus oogstte voor
hun spel.

Ruim 12 uur ving men
aan met dansen.

Voor <
Zandvoortsche

Winkeliers
is

het blad om in te
ADVERTEEREN,

Grootste geregelde
gratis verspreiding,

Geen abonne's
Geen misleiding.

erstboomversiering
ost bijna niets!

Prijzen vanaf ! cent
ALPH. SPRENGERS

KERKSTRAAT 16

Een goede daad. Wie wil het oude jaar met een
goede daad sluiten?

Ik hoor,.al van menige kant zeggen, daar heb* ik wel
lust toe, maar ik kan zoo weinig doen, er is zooveel
noodig enz., enz., doch de lust is er, en dat is de
hoofdzaak. We kunnen wel aannemen dat de door-
sneemensch, geneigd is om goed te doen en elkander
te helpen, dat het vaak niet gedaan wordt, hangt soms
van vele omstandigheden af. Wat toch is nu het geval,
ik sprak een oude van dagen, die thans met zijn vrouw
in een mooi groot huis woont, wat wel niet zijn eigen-
dom is, doch van de Gemeente, en dit betrokken heeft
met zijn vrouw, omdat hem anders niets restte. Door
achteruitgang had hij zeer weinig wat hij het zijne kon
noemen overgehouden, en terwijl hij nog gelukkig was,
dat kleine beetje te hebben overgehouden, verbrandde
op een zekere nacht, alles en alles wat hij had, en werd
hem niets gespaard. Hij kreeg een onderdak in een der
noodwoningen, totdat hij later verhuisde naar genoemd
groot huis. Het eenigste waar de man nu aan denkt,
is, dat hij nog eiken dag kan wandelen, doch zijn vrouw
niet meer. Voor den brand had hij voor haar een
wagentje om ze te rijden, doch thans ontbreekt hem
ook dit hulpmiddel, en hij zou er zoo graag een willen
hebben, om haar wanneer het weer het toelaat, ook
nog té laten genieten van de frissche buitenlucht, en
van Zandvoort, waar zij samen zooveel lief en leed,
het laatste wel het meeste, hebben doorgemaakt.

Wie helpt nu dit echtpaar aan den avond van hun
leven, hun laatsten wensch vervullen, voordat de nacht
invalt. Wie niet weet wie het is, kan bij de Redactie
naam en adres vernemen.

KOOPT IN DE „WOLBAAL"
2 SCHOOLPLEIN 2

Uw KERST-CADEAUX

Groote keuze
in allerlei nuttige en-
goedkoope artikelen.

HET IS UW V O O R D E E L ! !

Cursus vergadering De commissie voor Arbeiders-
ontwikkeling noodigt ieder uit tot bijwoning van ge-
noemde vergadering welke gehouden zal worden op
Dinsdagavond 8 uur in Zomerlust. Spreker de Soc.
democraat J. L. Vleming. Onderwerp : „Onze taak in
Indië". Door zijn jarenlang verblijf in Indië kan men
op een interresante lezing rekenen. Zorg dus dat
er geen plaats onbezet blijft.

Reclamebord Oranjestraat. Over dit bord werd
een proces gevoerd, hetgeen door den eigenaar ver-
loren is, doordat de Rechtbank het vonnis van den
Kantonrechter handhaafde.

Posterijen. Lijst van onbestelbare brieven enz, te-
rug ontvangen in de 2e helft van November 1927.

Brieven. Bureau de Telegraaf Amst. Gevers, E. mej.
Amst, Jong, de J. Amst.

Postwissels. Lovendaal, Amst. Barendrecht, Amst.
Briefkaarten, l zonder adres.

K E R S T - C A D E A U X
Mooie opgemaakte

FRUITMANDEN
in a l l e prijzen.

Groote sorteering Binnen- en Buitenlandsch Fruit
Versche Ananas, Druiven, Peren, Amenkaansche Appelen,

Sinaasappelen en Mandarijnen, Tomaten.
Bestellingen worden aan huis bezorgd ook de beide Kerstdagen.

M. KEMP, Kerkstraat 28, Tel. 152

N.V. VAN DER SLUIS
Vleesch- en Veehandel
Kleine Houtstraat 32 - HAARLEM
:. Telefoon 14235 en 11530 .:

Dagelijks bezorging te Zandvoort. Ritu aid. or.der Rabb. toez.

Levert steeds prima Rund-, Kalfs- en Lamsvleesch,
:.. heerlijk Pekelvleesch en prima Cervelaatworst. ..:

Ruime keuze KERST^CADEAUX
Rookkasten, Rooktafels, Beelden
Spreuken, Schilderijen, Theekasten
Vazen, Courantenhangers, Lijsten
Buffetten, Tafels, Ameublementen
Alles ver beneden stadsprijzen.

M. DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 - MEUBELWINKEL
Bij aankoop tot een bedrag van f 25.— ontvangt men een

~ " MASSIEF EIKEN KLOKJE CADEAU.

HEEFT U STOF?
Laat dan nu Uw COSTUUM
of WINTERJAS maken bij

ANTHON SMITS
Dr. Mezgerstraat 12 — Van Speykstraat 4

H. J. M. K O N I N G S
HOOGEWEG 31 ~- TEL. 190

Specialiteit in:

Weinachtstollen en Kerstbrood
Kerstkransjes 30 cent per ons*

KERSTBOOMVERSIERING
Alvorens Uw Kerstboom op te sieren gaat U dan
eerst even een kijkje nemen in de Etalages van

J* Schaap, Swaluëstraat 9
Versierde boomen vanaf 45 c. M. hoog f 1.40 enz.
Ook alle andere Kerstartikelen tegen zeer lage prijzen

Koopt een nuttig Kerstgeschenk
in de Zandvoortsche Rijwielhandel van

R C. VAN NIEUWENHUIZEN
PAKVELDSTRAAT 4

BILLIJKE PRIJZEN. BILLIJKE PRIJZEN.

u WILDHANDEL .r
D I R K V I S S E R

Haltestraat 30 Telefoon 345

Levert U voor de a.s. Kerstdagen Ie kwaliteit

J. Ganzen, Kalkoenen, Tamme en
<*- Wilde Eenden, Braad- en Soep-

kippen, Hazen, Tamme-en Wilde
Konijnen, Fazanten, Snippen,

o Duiven, Brusselsche Poulards.

•S Biedt zich beleefd aan voor het schoon-
Q maken van alle Wildsoorten.

c
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CD
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INGEZONDEN STUKKEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). •

Mijnheer de Redacteur.

Nogmaals neem ik de vrijheid om eenige plaatsruimte
in Uw blad te verzoeken, naar aanleiding-van een in-
gezonden stuk door den "heer Keesman. Waarom geen
naam. zoo vraagt de heer Keesman, en wil ik hem aht-
woorden dat ik mijn naam niet voluit schrijf, -omdat
als neringdoende dit mij duurder te staan zou- kun'nen
komen, dan dat ik een avond van O. H. op de meest
feestelijke wijze zou meemaken. Het is de Heer K. toch
zeker bekend dat wij hier nog zoo kleinsteeds zijn, dat
wannéér men iets zegt, waaraan de een of ander zich
stoot, dit iemand zijn brood kan kosten, door middel
van.hem aan den dijk te zetten, althans te trachten.
Of wanneer hij een zaak heeft, niets meer van hem te
betrekken en daaraan mag ik mij wegens mijne ver-
plichtingen niet wagen, en daarom geen 'naam. Het

• gaat ook niet alleen tegen „O.H." neen ik ben wel
degelijk- tegen alle dergelijke organisaties, omdat de be~
zoekers in den regel • meer uitgeven dan ze van plan
waren te" doen, en wreekt dit zich in vete gevallen
later. O. H. is mij, zooals door., mij te kennen gegeven
zeer sympathiek. Wat betreft het aantal bezoekers, U
noemt 3000, neem ik best aan, ook neem ik aan dat
er vele van buiten gekomen zijn, doch Uw rekensom-
metje neem ik niet aan, dat dit voor ieder f 1.— be-
teekent, want dat weet ik beter, en Uzelf weet hef
ook .beter. Dat de winkeliers geen schade van zulke
organisaties hebben, moet ik ook sterk in twijfel trekken,
laat nu eens een winkelier antwoorden, die er vpor-
deel van gehad heeft. U moet niet vergeten dat wan-
neer er een .winkelier is die f 10.—• geleverd heeft, hij
er niettegenstaande dezen verkoop, toch nadeel van
heeft, omdat wanneer de feestavond er niet geweest
was, hij wellicht zelf voor f20.- zou verkocht hebben.

„ Dat er menschen zijn geweest die door hun bezoek aan
V Oud-Holland, de volgende week aan hunne verplich-

tingen niet voldoen konden, is waar, ik zou, wanneer
het niet zoo indiscreet zou zijn, namen kunnen noejnen,
van menschen die mijzelf gezegd hebben dat ik even
wachten moest, omdat ze zoo'n dure week gehad hadden.

Mijnheer de Redacteur, ik hoop niet dat ik te veel
plaatsruimte hevergd heb, doch veel korter kon ik het
niet schrijven. U dankend. Hoogachtend,

• ' " • • • CD.

De inzender van bovenstaand stuk is zoo vriendelijk
anderen uittenoodigen om.te verklaren dat zij er wel
bij gevaren zijn, en hebben wij er niets'tegen,'en kan
ieder van ons blad gebruik maken, die zijn meening
wenscht te verdedigen of kenbaar te maken, doch
moeten wij bij voorbaat zeggen, dat wij dat willen en
kunnen doen, zoover^ de plaatsruimte daarvoor, beschik-
baar is. . Redactie.

Fa.Th.PASVEER .
32 HALTÉSTRAAT 32 ..:

De Kersthoomvefsiering kost dit jaar bijna niets
ZIET ONZE ETALAGE!

Vleeschhouwerij en Spekslagerij
KLEINE KROCHT 3 - TELEF. 293
Het goedkoopste adres 'voor Ie kwaliteit

Rund-t Kalf s- en Varkens vleeschu
Neemt proef met onze heerlijke

Rolpens f L- p. pond. Kalfshoofdkaas-12 Gt. p. ons
•" Rauwe Rookworst a 60 cent per pond.

Aanbevelend J. V. j. SPRUIJT & ZONEN.

K E R S T - C A D E A U X
Vanaf heden tot en met 24 Dec. ontvangt
ieder, die één foto laat maken in de

SNELFOTOGRAEIE
< S. BOHEMEN ~ Kerkstraat 3,
\EEN ZAKSPIEGEL MET FOTO CADEAU

Rol film-toe stel l e~n, geheel compleet vanaf f 5.-
".'.'' Ook des Zondags . geopend.

MEVROUW,
Laat Uw HAAR vakkundig

behandelen.
T A R I E F :

ONDULEEREN
WASSCHEN .
KNIPPEN . .
GECOMB. . .

f 0.75
„0.72
„ 0.60
„ 1.75

Ook aan huis te ontbieden.
Maison „HÉLIOTRÖPE"

5 ORANJESTRAAT 5.

H.A,Scliraal,Zuidb,13
' Timmerman

Verricht a'l l e reparatie's,
onderhoud van -huizen, bur-
gerwerk. Levert en plaatst
Veiligheidssloten,. alles
tegen scherp concurr. prijzen

• Heeft U onze

KERSTKRANSJES
al geproefd?

Luxe Bakkerijen

Gebr* J* v+d+Wer ff
KERKSTRAAT 12 - Telef.129
Dr. MEZGERSTR. 48 -Tel. 130

TE HUUR:

een Winkelhüis
in de Swaluestraat. Té bevr. bij
A. SERNé, Haltestraat.

Te koop aangeboden
"-een zoo goed als nieuw

QUEENANNEAMEUBL.
best. uit Dames- en- Heeren-
fauteuil, 4 stoelen en tafel.
Fr. br. lett, .M- bur. v.d. blad.

ÖÉVRAAGD:
wegens huwelijk der tegenw.

een net flink Meisje
niet beneden 16 jaar, van half
negen tot half drie.
Zich aan te melden 's avonds na
acht uur. Groot e Krocht 33.

Voor de Kerstdagen
Alle soorten Binnen-:en

Buitenlandsch Fruit.
Mooie Sinaasappelen, .

Mandarijnen voor de Kerst-
boom 3 a 10 cent.
Prima aardappelen, „Eigen-
heimers" 11 cent per Kilo,
Groenten- en, Fruithandel

J+ W» Ruprecht
Zeestraat 21

Q SLAGVELÖ
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5
• per fiesch

Bisschopwijn f 0,75
Puneh „ 3,25

per Yi flesch f 1.65

P* van der Vliet
Jan Steenstraat *. Tel; 196

VI e eschhouwerij
Eerste kwaliteit Rund',
Kalfs- en Varkensvleesch.

ËTFRAY
SIGARENMAQAZIJN

Gr. Krocht 26.
TELEFOON 310
RUIME KEUZE

Sigaren - Sigaretten
, en Tabak.-

TheosôfisGhe Vereenigiiig
Haarlenftschê Loge

Cursus voor öelaligstellentlen
te ZAND VOORT» Inlichtingen wórden gegeven door
Mej. A. G. BEGKpRiNGHVAN LÖENEN,-Zëestr. 51

Waarschijnlijk . zijn ef. nog, inwoners van .Zandvoort,
die niet weten, dat , . - . . ' •

H, J, LEISING, Verkooptal Gr,
iedere maand een veiling houdt van MEUBELEN enz.
en dat er, dagelijks goederen ingebracht kunnen .worden,
desverlangd gehaald worden.. - . . — . .... .... '. . _ . .

Ook; KOOPT H. Jv LEISING gehéèlë of gëdeeltëtf
van inboedels, winkelinventarissen enz^ -enz/.' ;/;•'

D a g e l i j k s te o..n.t t>.ï e d e n. . .

THE WEMBLEY €AP
STATIONSSTRAAT? 10 .u ;• ;
brengt steeds het nieuwste
;. op het gebied van ,:

HOEDEN^ PETTEN,
en ...... is goedkoopep dan in de stad;

V I SI T E-K A ARTEK
RUIME KEUZE • ' . , • ' : . • - ' •

Drukkerij V. J. v. PETEGEM, Burg. Engelb.str. 11

MASSAGE;; -:
Rheumathiek; Ischias, Spit, Ruggégraats-

verkromming, enz.
Speciale behandeling voor Platvoeten en x-Beenen

Mevr, J, B, MURTINI, Ged, Nteeuse, HeiigymnastB
TRAMSTRAAT 15 - TEL. 347

Spreekuur: Maandag. Woensdag en Zaterdag van l — 2 uur.
Voor on- en minvermogenden/Dinsdag en Donderdag 10—11 uur.

Gebuco's Teers troop ook voor net kind,
Onmiddellijk als het hoesten begint.

Gebuco's Teerstrobp, tijdig ingenomen. '.
Zal een ernstige borstkwaal zeker voorkomen.
Te Zandvoort bij: D. V A N IN G EN, Haltestraat 23

B l o e m e n m a g a z ij n „E RI C A**"
Haltestraat l naast het Raadhuis . - Telefoon 200-

C* G;'A* Cassëe
Kerstboómen, Hulst, Wlistletoe en Kerstgeschenken

AGNES DE LANGE
LEERARËS SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING
BREDERODESTRAAT 98 - ZANDVOORT,

AFSLAG VARKENSVLEESCH,
CARBONADE 65—70—80 cent per pond. -
DIKKE REUZEL 57%. .„.

a contant gehaald in beide zaken.
VOOR DE ERWTENSOEP!!

Versche pooten vanaf 12 % - Pooten m. Hielen 30 et. p.p..

A. VAN DER WEËRD
Kerkstraat 36

Tel. 232.
S medestraat 19a.

Tel. 321.

DROGISTERIJ K. v. d* MIJË
Wülemstraat 19 = Telefoon 163
DROGERIJEN, CHEMICALÏëN, VERBAND-
:. STOFFEN EN SPECIALlTé's ;: .; :"

, ' • Q-LvA S.--;É N: V^ R WA'R EN. " r'
RIPÖLÏNVËRVÈN in div. kleuren f verkrijgbaar.'-

DRUKKERIJ W. GERTENBACH © ZONEN
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WEEKBLAD VOOR ZAND VOORT, BENTVELD EN AERDENHOIIT
Abonnementsprijs voor overige plaatsen in Nederland £ 1.25 per kwartaal.

Directie en Administratie:
ZEESTRAAT 41

ZANDVOORT - Tel. 246

U i t g e v e rs:
KOENDERMAN & VIVEEN

ZANDVOORT

Gratis verspreiding 'v. 2300 exempl.
Advertentiën van 1-6 regels f 1.25. Elke regel
meer f 0.20. Bij abonnement speciaal tarief.

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Gebouw. „MONOPOLE" - Stationsplein

Dir. Gébr. Koper.

Wij berichten aan onze geachte bezoekers dat wij
met de Kerstdagen
2 buitengewone programma's zullen vertoonen 2
A.s. Zondag 25 December, Ie Kerstdag

8 uur (precies)
opvoering van het buitengewone filmwerk der
Paramount Film Comp.'

G O D G A F ME 20 CENT
Een schitterend dramatisch filmwerk uit de achter-
buurten der havenwijk in Nieuw-Orleans. In den
hoofdrol de bekende Duitsche Filmdiva

LYA DE PUTTI.
Dit is _haar eerste film welke zij in Amerika ver-
vaardigde.. Werd voor eenige weken met enorm
succes in theater Tuschinski te Amsterdam vertoond.

Verder een schitterend Bij-programma.

Maandag 26 December, 2e Kerstdag
„ 8 uur (precies)

opvoering van een geheel nieuw programma.
Opvoering van het geheel op nieuw vervaardigde
meesterwerk:

Vervaardigd naar het beroemde boek van
H. SIENKIEWICZ.

In den hoofdrol Duitschlands meest gevierde filmster
EIV3ILE JANNIIMGS

Brieschende leeuwen, uitgehongerde leeuwen, in
doodsangst verkeerende menschen . . . ziedaar een
der vele ontrrerer.de scènes uit QUO VADIS. Deze
film overt-efc verre de oude van thans 12 jaar
geleden Voor de schoonheid, voor de charme van
het spel, voor de jroorstelling met den stier, kortcm
voor alles uit hef boek van H. SIENKIEWICZ,
moet U deze film komen zien.

Eersten en Tweeden Kerstdag

Twee schitterende FamHatinee's
Beide middagen geheelnieuw programma.

Tweeden Kerstdag 's middags opvoering
van QUO VADIS.

Prijzen onder 16 jaar 20-30-50 cent. Boven-
16 jaar 30-50-75 cent.

ATTENTIE! Om een ieder in de gelegenheid te
stellen deze twee buitengewone films te zien, zullen
wij op beide dagen EEN POPULAIRE VOOR-
STELLING geven tegen POPULAIRE PRIJZEN

van 40-60-80-100 cent.

ZIE BOIM IN D3T BLAD.

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING
BREDERODESTRAAT 98 ~ ZANDVOORT.

De fabrikanten der

Nederl, Kroon Rijwielen
geven wede r evenals vorige jaren
een beperkt aantal boeken uit
getiteld „ZONNEBLOEM"

Nieuwe lotgevallen van
De Knalclub van 3 A.
Niettegenstaande dit boek een
winkelwaarde heeft van f 3.50
olijven wij dit voor het publiek
verkrijgbaar stellen zoolang de
voorraad strekt voor den spe-
cialën prijs van slechts f 0.75.

Zandv. Rijwïeüiande!
J. A. B A L T E

Kerkplein 2 - Telefoon 138

Doet Uwe

BESTELLINGEN
van

.Heerlijke Weinachtstoüen
80 et. per pond.

Kerstkransjes 18 et. p. ons
Kerstkransen f 1.40 p.p.
Sneeuwballen 10 et. p.st.

Vf • •bij

H, VAN STAVEREN
HELMERSTRAAT 2-3

Luxe Brood-,
Koek- en Banketbakkerij

o

van het wielrijdend pu-
bliek heeft te klagen
over slechte reparatiën.
Zendt met vertrouwen
ons uw Rijwiel en het
lijden is voorbij.

Het Gazelle Huis
C. VAN DE GEER,

Gr. Krocht 20 - Telef. 18

Godsdienstoefeningen.
Kerkdienst.

Ned. Hervormde Kerk.
Ie Kerstdag.

Zondag 25 December v.m. 10 u.
Ds. A. K. STRAATSMA. *
met medewerking Kinderkoor
De Swaluën.

(Zie verder pag. 2)

Telefoon No+ 224*
Wij leeren U ook Chauffeuren
Garage „RINKO" - Oranjestr* 2
REPARATIE
CITROEN

- STALLING - TENNISBANEN
- Official Dealer ~- FORD

PRIMA KWALITEITEN
voor de laagst mogelijke prijzen in
DAMES HANDWERKEN

KOUSEN,
HANDSCHOENEN ENZ.

evenals voor
HEEREN-MODEARTIKELEN

vindt Ge bij

MAISON DENOUVEAUTÉ - HALTESTRAAT 3

VREDE OP AARDE
zal het morgen klinken over de geheele wereld, en alle
natiën zullen een ieder op hare wijze, het Kerstfeest
vieren. Van alle Christelijke feestdagen die gevierd
worden, .is er geen dat zoo aantrekkelijk is voor jong
en oud, rijk en arm, dan wel het Kerstfeest, en als ik
mij afvraag waarom dit feest zoo geliefd is, dan geloof
ik dat dit komt door de woorden „Vrede op aarde,
in de menschen een welbehagen" dat zijn woorden die
het geheele menschdom gaarne hoort, woorden waar-
van men de werkelijkheid verbeidt, doch welke wij
nooit verwezenlijkt zullen zien. want door alle twintig
eeuwen heen dat deze woorden gezongen zijn, is het
nog nooit vrede geweest, en zoolang ze zullen klinken,
zal het nooit vrede zijn. We hebben als getuige de
jaren die achter ons liggen, wanneer we terugblikken,
dan zien we • nog al de ellende die de oorlog teweeg
bracht, dan hooren we nog het zuchten van hen die
door den oorlog geslagen en vernietigd werden. De
komende dagen zijn echter te schoon, om met al die
pessimistische overdenkingen door te gaan, en daarom
alleen roepen wij alle inwoners van Zandvoort een
prettig Kerstfeest toe. „Vrede op aarde, in de menschen
een welbehagen", laten wij allen streven om dit zoo-
veel mogelijk te verwezentlijken, want wanneer we zoo
rondom ons zien, wat een haat, nijd en afgunst. Laten
wij daarom trachten te komen tot vrede onder elkaar
en tot het hebben van een welbehagen in elkander,
dan zullen we niet alleen een gelukkig Kerstfeest hebben,
doch ook de volgende dagen, zullen dagen van blijd-
schap zijn.

V I S I T E - K A A R T E N
RUIME KEUZE

Drukkerij V. J. v. PETEGEM, Burg. Engelb.str. 11

Vleeschhouwerij en Spekslagerij
KLEINE KROCHT 3 ~ TELEF. 293
Het goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

Rund-t Kalfs- en Varkensvleescbu
Neemt proef met onze heerlijke

Roipens f L-p. pond, Kalfshoofdkaas 12 Ct. p. ons
Rauwe Rookworst a 60 cent per pond.

A..b.y.i.,d. J, v, d. SPRUIJT & ZONEN.



ZANDVOORT'S WEEKBLAD „ZEE EN DUIN!!

J, H, G, Weellink
• Telefoon 287

Z A N D V O O R T

HELDERE WASCH
'• LAGE PRIJS'-

GEEN SLIJTAGE
GEEN VERMISSINGEN

|1 Y Q I E N l SCfi B E I) RPF

Raadsoverzicht
Raad 22 Nov. Alle leden waren aanwezig. Notulen

vorige vergadering werden' goedgekeurd,' na kleine op-
merking van de heeren Ter mes'en Forrer. Dé" Voor-
zitter stelt voor o on het aantal leden van de flnantieele
en P. W. commissies uittebreiden van drie op vier leden,
na een' ópin'éfkinj van' den heer Molenaar, dat men ze
dan "bok" op 5 of 7 'leden zou'" kunnen brengen werd
aldus besloten. Voor'de 'flnantieele" Commissie werden
gekozen de heeren Druyf, Elffers, Geers en Molenaar.
Voor de Commissie van P. \V„ -werden" gekozen de
heeren Forrér, "Koning; 'Slegers "en Térmes. Voorde
Commissie * van Bedrijven de "heeren Druyf, Elffers,
Gunters"én Térmes. Voor' Burgerlijk'" Armbestuur, '~dé-

'heeren Paap en Vinke. Voor" dé'Commissie voor de
uitzending'van de daarvoor in aanmerking komende ih-
wcmers naar ziekeninrichtihgen, de heeren Bluys, Braal
én van der Werff. Voor de Commissie tot wering van
Schoolverzuim, de heeren Buckman",'Dame, Groen, Haan,
Tiemeyer, Vinke en. Volger.

Voorstel om een bijdrage te verleenen in de kosten
van restauratie van het voormalige Oude Mannen en
yrouwenhuis, daarover ontspon zich nog een vrij groot
debat. De heer Térmes, 'zou" "gaarne 'zien ;dat dit ge-
bouw verdween, omredé hét door de bewoners in de
omgeving daarvan zéér gëwenscht werd, ten tweede
omdat het verkeer daardoor belemmerd werd, en de
wagens zich door de nauwe straten moeten wringen,
en tevens zeer "gevaarlijk is yóó'r kinderen, als bewijs
dat reeds twee kinderen waren dood gereden. Ook de
waarde aan grond zou zeer aanmerkelijk in' prijs stijgen.

Ook d.è heer Koning wou "hét gebouw," wat hij niet
meer "noemen kon dan een krot, voor'de f 4000. ~
netjes doen opruimen, en zou daar dan de muziektent
geplaatst willen .zien. De" heer Gunters was het niet
eens met de opvattingen van beide heeren, gelet op
het feit dat wij hier zoo weinig moois hebben, en gé-
zie'n het mooie geveltje zou hij hét een misdaad vinden
wannéér zóo'n gebouw, waaraan' het Rijk zelf de grootste
kosten voor restauratie draagt, te doen verdwijnen.' Dé
heer Molenaar blijft het om 't even of hét gesloopt
wordt, 'dan wel opgeknapt, doch omdat rechtskundigen
dé waarde van hét gebouw bepleit 'hebben, mag het
zwaartepunt van afbraak niet liggen, omdat dé in de
omgeving wonende menschen het gaarne zouden zien
verdwijnen, noch het verkeer, en gelooft hij dat' wan*
neer het gerestaureerd wórdt, 'zooals voorgesteld," "clé
omwonenden later best mét' zoo'n fraai gebouw'in hun
schik zouden zijn. Ook de heer Fraënkél wenscht het

ï.t'é behouden, terwijl daarna óók de heer P.adt vóór het
behoud daarvan pleit. Alzob waren de' meeste 'raads-
leden vóór het behoud. De heer Térmes merkte" tóén
op, dat dé heer Zwaan, zijn hooggeachte partijgenoot;
35 jaar de Gemeente gediend heeft, en nooit eigen -be-
lang op den voorgrond gesteld heeft, ook gaarne het

KERST-FOTO'S
woeden bij U aan huis gemaakt door
A. J. Feij - Fotograaf - Duin weg 7

gebouw zou zien verdwijnen. Niettegenstaande dit alles
werd besloten het gebouw te laten restaureeren.

Het voorstel om f 80.— restitutie te verleenen aan
de Commissie van het Wandelpark, wegens betaalde
kosten van bagger ten dienste van het Park, werd door
den heer Gunters gebracht op één bedrag van f 125.-—
omdat daar met zooveel ijver en ambitie gewerkt werd,
feitelijk in het belang van de Gemeente, ' om hét "park
op flinke hoogte te brengen, waardoor en waarvan
zoovele inwoners en vreemdelingen genieten. Dit voor-
stel werd aangenomen.

'Een verzoek van Onderling Hulpbetoon's Mannen-
koor, om garant te zijn voor ten hoogste f 1000.^-
voor een te houden Nationaal Zangconcours, werd
door den heer Elffers bestreden, die wénschte'dat wannéér
de Gemeente garant was, ook door de Gemeente wan-
neer er eventueel winst gemaakt werd, daarin zouden
deélen, tot een bedrag van 5pö/o van de netto winst:

'De' heef "Molenaar "steunt" h'et "voorstel "Elffers.""Dé heer
Geers betoogt'"'dat 'verleden ja'ar'"h"èt 'tb'érf"gêhbü'dè'h
concours :de Gemeente" bok vele voordeélen' bezorgd
hééft, en omdat ze de garantie nu alleen nog yqbr dit
jaar' vragen,"'gelooft hij' dat wannee'r'"'"zij" SO^o zou'd
moeten afstaan aan de-'G'émeente, dit zou béteekenen
dat' ze eenvolgend jaar wéér de garantie zouden noodig
hebben. D,e heer Zwaan zegt dat de garantie" alleen'
gevraagd wordt omdat met'dit cachet, er'vee) té be-
reikéri'is. D.'e! heer Forrer "zegt dat hij het vreemd, vindt,
dat 'na dat al laiïg "alles "gepubliceerd geworden is, dat
d'an 'eerst"bm hèt:cachet gevraagd wordt. Hij "zou* "daar-
om' bok dé"50°/ci "ats'"dbbrliién heer Elffers 'voorgesteld",
wehschen, gelet op de V. V,. V. die alle goede be-
dóelingen ten spijt voor een tekort is gekomen van
f 1500','-' waarvoor de Gemeente opdraait.

De heer Fraënkél is er ypor zonder meer de garantie
te verleenen, hetgeen oolc door iieh heer Druyf 'gé-
steund wordt, omdat door deze concourses.de Gemeente
Zand voor t in'wï/de kring bekend wordt,'hetgeen zeker
geen nadeel voor de 'Gemeente zal opleveren. Dé "heer
Slegers steunt het voorstel van den heer Geers, omdat
ze het vorige jaar zich goed van hun taaie gekweten
hebben en wel. vertrouwt, 'dat 'Ket'!'Öok;'"dit-'j'aaf"nét
geval zal zijn! Dev heer Eraénkel brengt'nog naar voren
dat de entreebelasting, reeds' "'eenaatdige bron van
inkomèten is. Hierna werd het voorstel van B. en W.
aangenomen. Een voorstel" om eéne léening 'aan té gaan
tot een bedrag"van f 70.000,- ter verbreeding van'de
Boulevard, ' werd door den heer Gunters verdedigd en
uiteengezet, terwijl daarbij de werkverschaffing- een
gfqote "rbl'speeHè. Hij 'zeide dat de Gemeente zooveel
mpgelijk er van moet 'afkomeni 'bm steun te'verleenen,
want dat'het voor één goed •Werkman, een ongelukkig
idee moet zijn, om steun te ontvangen. Wij, zoo zegt
de heer Gunters moeten productief werk verschaffen,
hetgeen'bereikt'kan "worden, door eene leening, welke
aan rente p.m." f 4000.'- kost,l"tèrwijl "wij "nu aan steun
f 700-—- per week betalen, wat'in IQ weken een bedrag
van f 7000.—. vormt. De heer Térmes komt tegen déze
leening op, omdat de leden van den 'raad op hunne
zetels geplaatst zijn door dé burgerij i welke burgers'op
bezuiniging hëbbeni aangedrongen. De verbreeding van
de Boulevard, heft het eenrichtingsverkeer niét'op,
acht het'niét noodig, "en zegt dat wanneer" er te ver-
beteren is, eerst het dorp : daarvoor in aaömérking
komt. Hij haalt daarbij nog aan van een'edelman die
één bontjas koopt, 'doch 'géén bnderkléedin'g aan heeft.
De heer Elffers merkt op dat het voorstel door B. en
W. zeer sober geargumenteerd is, heeft niets vernomen
mét "welk bedrag de steun aan wèrkloozen daardoor
vermindert. Dé heer "Molenaar Verdedigt het voorstel,
omdat overal in de lande grbbte werken bijdragen tot
p'ródüctieyen arbeid. Hij had hoop gehad, dat B. en W.
béter praé-adviés omtrent dit Voorstel uitgebracht had-
den, toen hij beïnerkte dat"werklieden aan déN.''Bbti-
levard aan het werk waren. De" heer Molenaar'bracht
nog naar voren hoe de ônantieelen toestand irf 1924
was, verre van rooskleurig, en tóch maakte de Gemeente
gebote' kosten' dan 'tramplèin en^ betontrappen enz. Dé
heer Geers, zou het beter vinden, iridiéii" er'één" leenmg
aangegaan" werd, "dat "er één groot deel daarvan besteed
werd, tot verbetering van Plan Noord, de communi--
catie is ellendig en de menschen moéten' onophoudelijk
vóór dé "Overweg wachten, zoödat hij 'er voor zou zijn
óin een flinke loopbrug te bouwen van Plan-Noord
naar de Van' Speykstraat, waardoor de burgerij ten
zeerste gebaat zbu zijn. De heer' Druyf heeft bezwaar
tegen de leening omdat het doel, dé werkverschaffing,
daardoor niet bereikt wordt, omdat 4/5 van het bedrag
noodig is voor materialen, en er weinig overblijft voor
productieve arbeid. De heer Slegers steunt den heer
Geers. De heer Gunters zegt' hië'rna" aan het adres van
den heer Térmes, dat wannéér hij zich vasthoud aan
het idee dat'hij naar deri raad'afgevaardigd is, om te
bezuinigen, er ook verkeerd bezuinigd kan worden. Dat
in Febr. de werkloosheid voorbij zou zijn, wil er bij
den heer Gunters niet in, omdat hij dit eerder op April
dan op Febr. stelt. Ook de heer Padt acht deze leening
geen punt van urgentie, én acht het niet'direct nqod-
zakelijk zulk een Boulevard té hebben. De voorzitter
komt dan aan het woord, en zegt zijn voor en tégen,
meer omtrent technische aangelegenheden. Daarna wordt
over het voorstel gestemd, en niét aangenomen. Hierna
komt dé vaststelling van "een wachtgeldregeling aan de
orde, die wij wegens plaatsgebrek'niet geheel beschrijven
kunnen, en doch ten slotte aangehöirién'werd als dobï
B. en W. voorgesteld. Een "yèrzb'èk"om~sch£|."delbbs-
stelling wegens het verlies op het drukken van de
Raadsverslagen, kon niet' worden toegestaan,'"en'"werd
besloten den drukker na December van zijn verplichting
tof drukken te ontslaan. De heer Druyf wenschte een
KérsttÖélage voor \verkloozen van f 2.50, hetgeen aan
de Commissie werd öyergelatenu"terwijl hij evenals' de

medewerkiirg Chr. Zangyerêêni-ï
gitig Iirmianu el .?''•'• *•Wivf- '
v ;2de'Kerstdag, 's avonds 6 uur
Keïstfeéstvieïiing ~metr 'Üë"'kleine
kindèrëtrvan dé ^ofcdagsschoóU

27"Dëc. 's avonds' 7 uu.-.
Kerstfëes.t /ierin'g met de groc te

kinderen' van de ZöÈdagsschooll

Geref. Ke.k (b.h.veib.)
Beide Kerstdagen de Heer D. J.
PE-G.ROOT,--Theo't; Caiididaat

• • ' - • - ' • ' • ' •

Zandv. Kring Godsd. Levea.
Brugstraat 'l 5

Zie elckrs ïn dit blaH.

' R. K. KERK
Geen " opga vé *-ontvangen.

Religietise' Kring Aerdenhout.
•" ' Eikenlaan 5.

Zondag 25 Dèc.' 1030 uur.
Ds A.-C. SNETHLAÖE, Pred.
der Ned. Kerk. te 'sGrayenhage.

JSfed. Isr. Gem. Dr. Mezgerstr.
Zaterdagv.m. 8.30 u. n.m. 1.30 u
Avond.dienst - met 'het- invallen
van rdèn:'riacht. ̂ ' ; j ;:"-;

'yrij"dag'r16 Dec. n.m. 3.30 u.

Burgerlijke Stand.
Geboren: Willy zoon van

M.-A.-van den Bos en R. Mii-
disgacher. Arie Zoon van Pieter
Loos en M. Woudenberg. "-*•••
1 'Getrouwd; A. Luteyn en C.
P. -K. Hollenberg.

' Overleden: -S. de WÏd oud 76jr.

Steed^ voorradig
Versche Varkenspoot en hielen

35 cent per pond. ;: '
Versche Varkenspootjes 15 c. p.st.

Contant aan de 'beide zaken'; '
SMEDESTRAAT 19a Tel. 321
KERKSTRAAT 36 - Tel. 232

A> y* d* WeerÜ
Tegen vergoeding van

half abonnement ' " • : - :

iemand geyraagfd
die een 6-jarig schoolkind 2 of
4 maal daags naar en vanHaar^
lem (direct bij ' Tempelierstrast)
kain brengen: • ^ ' • • - • i - > ^ - >»'/

TE HUUR: ^
EEN ÖNGEM. BQVENHUIS
f 400.— huur p. j^: Te bevragen
Kostverlorenistraat No. 10. >: :

TE KOOP: ~
4 STOELEN en 2 CRAPEAUX
met LEER.' '

GEVRAAGD:
4 STOELEN én 2 CRAPEAUX
met MOQUETTE.
Adres Kostverlorenstraat No. 10

Bloe^nenm agazijn
„ E R I C A "

Haltestr. l n.h. Raadhuis Tel. 200

Kerstboomen, Mistietoe,
Hulst en Kerstgeschenken

Heerlijk tamsvleescij
VOOR DE KERSTDAGEN'

Bestel nog heden Uw

Kerstrollade - Rolpens
A. A. S ER NEE

Haltestraat 47 "-' Telefoon 120

TE HUUR:
EEN KLEINE WONING
a f 2.50 per week. Te bevr.
bij' „"Zee en Duin" Zeestr. 41

Speciaal
Knippen en Onduleeren. ,

Permanent Waver. .
Tramstraat 11 ' Tel. 322

IVï



ZANDVOQRT'S WEEKBLAD „ZEE EN DUIN"

Gr Krocht^ju» i cnij DUfiUtflUA f, "«*! a
354 ... ... ., ,.* , - r. .,. t ,, Telefoon 354

ISOBAROIVIETRISCHE BIERBOTTELARU

DE FEESTDAGEN
NEEMT PROEF!
.-«•i,; .A . •. i •>.".; 5

vanaf f 2.50 p. L. Oranje Y?9af f 4,50 p. L. Bisschopwijn vanaf f 0.70 p. fl.
V' » 4i- "'„"~" 'Saöios '"'•,.'" l

t 'l',- p. fï. Bordeaux „ „0,80 „
,", "„ 5.- ;, Port'" „
,'; „ 3.30 ;; Sp;aanscheWijn,/
„ ;; 3.60 .„ Tókajfér : " :;''.',

enz. 'enz '

H E I N E K E N ^ EN A M STEI^B I E R E N
Uiterst cpncurreerende prijzen.

Nette en vlugge bediening Aanbevelend, H. BRINK

-P.unch
C&gnac

.Rum
Jenever
•Citroen

1.25
i.3Ö

Bourgogne
Champagne
Limonade

'„ 1.40
„ ,;2;5ö
„ „ 1.25

AVANDERMIJE
.-T' f i' '" '*;'' ~~ t i !• t n n: -.- •; rj

Brood- en Banketbakker
Wiilemstraat 1Y

Weihnachtstoljen
^ Kepsibpioód''"\_'*

Appelbollen
Kerstkrans^jes

H+KEESMAN
JAN STEENSTRAAT l

Alvorens te laten

Schilderen,
vraagt men prijsopgaaf
.aan bovenstaand adres.

G. FRAY
SIGARENMAQAZIJN

Qr.Krócht26.
' TELEFOON 310

RUIME KEUZE
Sigaren - Sigaretten

en Tabak.

^PE HQQF*
LUXE BROOD- EN
KOEKBAKKERIJ
Neemt proef met ons

K r e n t e n b r o o d en
.Speculaasbrpkken.

•""M.' K E U R " ; " " "
Diaconiehuisstraat No. 36

a K O P
en Kachelsmid

SCHELPENPLEIN
beveelt zich beleefd aan
voor alle voorkomende
werkzaamheden. .:

Ook Schqorsteenvegen
Uw adres voor

Fijne Vleeschwaren,
Gomestibles

en Kruidénierswaren
is J. G. NU HUIS,
. Krocht 32 - Tel. 370

e SLAGVELD
' Fa. P, BAGGE'RMAN

JHaltestraat 8 - Telef. 5
' ' ^- 1' -per flesch
Bisschbpwijn f 0.75
Èunch \ ,V 3,25

:.'' B« K flesch £ 1.65

heer Koning verandering verzocht, voor de menschen
die in'' de" remise wonen, in afdèelingéh' die ziekte eri
alles " ïn de" hand werken. De" heer ';Molenaar vraagt
nog om uitbreiding van brandschëllen.. ~ "%"

Hierbij moeten wij het laten: en komen we in ons
volgend blad nog op enkele behandelde punten terug.

NU HET ZOO KOUD IS
geven wij een extra aanbieding in

Wollen dameskousen 'vanaf 98 cent
Gémoltonn. Héeren' Pantalons,, f 1.45

„ " ,, Borstrokkeri „ f 1.45
Dames', Héeren- en Kinder Pullovers en Vesten

tegen zeer verlaagde prijzen.
Kaphandschoenen slechts 85» cent
ÖppTtkoüsen, Eng- Wol vanaf 75 cent
Wollen Wanten vanaf 98 cent

enz. enz.
„DE WOLBAAL" Schoolplein 2

PLAATSELIJK NIEUWS.

Zandvoortsche Kring „Godsdienstig Leven"»
Zaterdagavond 24 December 8.15 uur in „Zomerlust"
- : ' - ; Wijdingssamenkomst met opvoering van een

Kerstspel.' - ' • ' '
Zondagochtend 25 December 6.30 uur in de Brug-
-•- i • • • gtraat. Vroegdienst Hij den brandênden

Kerstboom.
Ds* N. PADT-- leest Kerstevangelie en zegt
Kerstvefzen. .»
Uitvoering, onder leiding van den heer
W. J. ÓOSTERVELD, van een gedeelte
van Bach's Wéihnachtsoratorium met. klein
orkest; zang van „Credo Ganto" en diverse
soli', GeméenscHappelijk' gezang.

Zondagochtend 25 December 10.30 uur in de Brug-
straat. Kerstprëek door Ds N. PADT.
Kinderzangkoor en Zang v. „Credo Canto".

Zondagmiddag 25 December van 4 tot 5 uur in de
Brugstraat. Kerstdiens t voor Kinderen van
5—8 jaar. De Kerstboom brandt.

Maandagochtend 26 December van 10.30 tpt 11.30
uur in de Brugstraat. Kerstdienst voor
kinderen van 9 jaar en ouder, waarbij ook
gerekend wordt op de komst van verdere
belangstellenden. De Kerstboom brandt,

Zaterdagavond 31 December 8 uur, in de Brug-
straat. Oudejaarsprediking door Ds N. PADT
Zang van „Credo Canto".

Zondagochtend l Januari 10.30 uur in de Brugstraat.
Nieuwjaarsprediking door Ds N. PADT.

Nieuwjaarswenschen. Meer en meer wordt het
gewoonte om een Nieuwjaarswensch te plaatsen in ons
blad, en zijri er dan óók alsyële binnengekomen. Het
spaart ü de moeite om 'zooals de oude gewoonte is,
kaartjes rond te zenden, bij welke gelegenheid het maar
al te vaak voor komt, dat men later denkt, die of die
heb ik vergeten, en vindt men het dan vervelend, om-
dat men krenken kan dat het opzettelijk gedaan is, enz.
Lt kunt door het plaatsen van een" groet in óns blad,
alle deze mogelijkheden 'omzeilen, want men plaatst het
voor ieder. Zöoals algemeen bekend is, verschijnt ons
blad geregeld'lederen Zaterdag; wordt prompt huis aan
huis bezorgd, en is en blijft" gratis. "Wij zullen het dan
óók van de inwoners die een groet in ons blad plaat-
sen tegen den prijs van '35 cents, zeer op prijs stellen.

K E R S T - C A D E A U X
V,anaf heden tot en met 31 Qec. ontvangt
ieder; die één'" foto laat maken in' de

SNEEF OTQGRAFIE
S. BOHEMEN ~ Kerkstraat 3,
EEN ZAKSEIEGEL MET EQTQ CADEAU
Rolfilm-toestellen; geheel compleet vanaf f 5.--~l

Ook des Zondags geopend.

DE PUP IIM A M S T E R D A M
kent iedereen, maar de

FIJNE PIJP MATTERN TABAI(
kent in Zandvoort nog nizt iedereen en daarom geven wij
bij elk pond RC-OK- of PRUIMTABAK vanaf f 1.50,
als overwicht ' • ' • - -' '•- • > • - : ' ' • _ = •'•

1 ONS CADEAU.

De tabak is uit de Electrische Tabakskerverij - A'dam
FIRRtfA MATTERN & Zn, St. Annenstraat 23-25 A'dam
Tel. 40499 - Filialen :'Damstraat 44 en Van Woüstraat 5

Te Zandvoort verkrijgbaar bij:

FIRMA WEBBER, HALTESTRAAT 29

MASSAGE
Rheumathiek, Ischias, Spit, Ruggegraats-

verkrömnïmg, enz.
Speciale behandeling voor Platvoeten en x-Beenen

Mevr, J, B, MARTINI, Géd, Masseuse, Hellgymnasfe
TRAMSTRAAT 15 - TEt. 347

Spreekuur: Maandag. Woensdag4 en Zaterdag van l—2 uur.
Voor on- en minvermogenden Dinsdag en Donderdag 10—11 uur:

Ruime keuze KERST-CADEAUX
Rookkasten, Rooktafels, Beelden
Spreuken, Schilderijen, Theekasten
Vazen, Courantenhangers, Lijsten
Buffetten, Tafels, Ameublementen

l

Alles ver beneden stadsprijzen.

M. DE JONG
STATIONSSTRAAT 14 ^ MEUBEL WINKEL
Bij aankoop tot een bedrag van f 25.— ontvangt men een

MASSIEF EIKEN KLOKJE CADEAU.

Attentie! QÜÖ %DÏS?
Deze film met m den hoofdrol
EMILE JANNINGS

' . ' ' is nog

nooit te Zandvqort vertoond

IK ZEG
CRES-schoenen
zijn niet alleen
onverslijtbaar en
goedkoop, doch
ze zijn ook on-
doordringbaar bij
het natste weer.

REPARATIE-
INRICHTING
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ZANDVOORT'S WEEKBLAD „ZEE EN DUIN"

Dames en Keeren! Kijkt Uw garderobe eens na of
Uw MANTEL of WINTERJAS

gekeerd kan worden, en ik ben overtuigd, dat U niet kan
zien, dat hij gekeerd is, - Fluweelen kraag vanaf f 2,50.

Het eenigst adres is bij

ANTHON SMITS
Gediplomeerd Coupeur Kleermaker

Dr. Mezgerstraat 12 - Van Speykstraat 4

DROGISTERÏJ K. v. d. MIJ E
Wilïemstraat 19 = Telefoon 163
DROGERIJEN, CHEMICALIeN, VERBAND-

STOFFEN EN SPECIALITé's .: -
Q L A S = EN

RIPOLINVERVEN
V E R F W A R E N .

n div. kleuren verkrijgbaar.

uGroenten-Ceïitrale^
Wilhelminaweg 31 - Telef. 369

ZANDVOORT,
is een concurreerend adres voor de levering van

Groenten en Aardappelen*
Dagelijksche bezorging aan huis.

:.. 32 HALTESTRAAT 32 ..;

De Kersthooniversieriiigkostditjaarhiina niets
ZSET ONZE: ETALAGE!

BEZOEKT de

PostÉivententoonstelling
op één der Kerstdagen
in Café „ZQMERLUST"

Prachtexemplaren te bewonderen.

Entreeprijs 20 et. Geopend van 's morgens 10-10 uur

GELUKSKANTOOR
te ZANDVOORT

Door mij werd deze week uitbetaald in de derde klasse
£ 1500,- op een half lot No. 4017.

Het geld werd dezelfde middag direct door mij uitbetaald.
In de eerste klasse viel bij mij op 4987 f 2000,—

In de tweede klasse op
No. 4969 - f 400.- j No. 19774 - f 400.-

en op No. 19718 - f 2000.-
en in de derde klasse op No. 4C17 f 1500.̂ - 10 maal.

(ZIE DE PRIJZEN IN DE ETALAGE.)
Waar zal ik nis in 't vervolg m'n loterijbriefje spelen?

NATUURLIJK BIJ HET GELUKSKANTOOR.
Loten voor de 4e kl. nog verkrijgbaar. TREKKING 2 JAN. 1928

Heele en halve loten worden de 5e klasse gesplitst.
J. J DIJKSTRA, Schelpenplein 19 - Telefoon 279

KERSTBOOMVERSIERING
Alvorens Uw Kerstboom op te sieren gaat U dan
eerst even een kijkje nemen in de Etalages van

J+ Schaapt Swaluëstraat 9
Versierde hoornen vanaf 45 c.M. hoog f 1.40 enz.
Ook alle andere Kerstartikelen tegen zeer lage prijzen

TWEEDE KERSTDAG G E O P E N D .

Tentoonstelling „Pleines" Deze Vereen, houd op de
Kerstdagen een tentoonstelhng van duiven van de leden
dier Ver. Er zijn prachtige exemplaren bij, de keur-
meester den heer J. J. Vrugh zal geen gemakkelijke taak
hebben om de bekroningen toe te kennen. Wij raden een
ieder aan de tentoonstelling eens te bezoeken in
Zomerlust, de entreeprijs is slechts 20 et.

Een goede daad. Een inwoonster onzer Gemeente
heeft een aanvang gemaakt met gelden intezamelen voor
het zoo zeer verlange wagentje. Wij twijfelen niet of
velen zullen er wat voor over hebben, teneinde vol-
doende geld voor aankoop daarvan bijeen te brengen.

S.D.A.P.. Zondagmorgen
(Ie Kerstdag) 10 uur Luisterr-
bijeenkomst in het kleine
zaaltje van „Zomerlust", aan
de Kosterstraat, alwaar de
Kerstrede van p.g. Albarda
in het Concertgebouw te
Amsterdam, per radio wordt
ten gehoore gebracht. Verder
zang en muziek. '

De Zeemeeuwen.
Officieele Mededeelingeh.

Bestuursvergadering Dinsd.
27 Dec. des avonds 8 uur
aan het bekende adres.

Trainen des' Woensdags
in Centraal zij nog mede-
gedeeld dat de zaal ver-
warmd. is.

Trainen op het terrein des
Woensdags en Zaterdags
Voor hen die Zondags een
wedstrijd moeten spelen is
het beter dat zij Zaterdags
niet oefenen.

Voorts worden de leden
verzocht wanneer zij komen
trainen hetzij in lokaal of op
terrein in tenu te verschijnen.

In dien de vorst niet aan
houdt speelt op een der
Kerstdagen het Ie elftal tegen
A.F.C. II uit Amsterdam.

De eerstvolgende club-
avond wordt gehouden op
Maandag 2 Januari.

Postdienst. Zondag 25
December (l e Kerstdag) geen
bestelling van correspentie,
gelegenheid tot afhalen tus-
schen 13 en 14 uur. Maan-
dag 26 December (2e Kerst-
dag) ochtendbestelling van
alle correspondentie geen
gelegenheid tot afhalen.

Wijnhandel „Bordeaux",
H+ B R I N K

Gr. Krocht 28 - Tel. 354
is Uw adres voor

Wijnen - Gedistilleerd,

Voor Bruiloften en Partijen
groote korting.

Het beste adres voor

KNIPPEN en SCHEREN
A. K UI K

Van Ostadestraat 5

Algemeen Verkooplokaal
Groote Krocht 18

Venduhouder: H. J. LEISING.
In= en Verkoop van
2e hands Meubelen

Voor de eerstvolgende veiling
kunnen goederen ingebracht
worden.

P* van der Vliet
Jan Steenstraat - Tel. 196

Vleeschhouwerij
Eerste kwaliteit Rund-r
Kalfs- en Varkensvleesch.^

Weihnachts tollen
Kerstkransen en

Kerstkransjes
Luxe Bakkerijen

Gebr+J+v+cLWerff
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR. 48 - Tel. 130

„Qubl Vadis" Wie deze film ziet, zegt na »ca
zou 'ze nog wel eens willen zien. De Quo Vadis-film, ̂ le
echter thans komt in Monopole, is niet de oude'vanf-
jaren terug doch geheel nieuw. We weten allen welkex-v
vorderingen op gebied van Bioscoop in de laatste jare'n
hebben plaats gehad, dat is ook hét geval met den'nieuwe
Quo Vadis. Verzuimt daarom niet ,dat schitterend werk.
te zien. Zie advertentie in dit blad.

IJsvermaak. Al hebben wij hier niet de grachten
van Amsterdam of de vaarten^ van andere plaatsen,
toch weten de Zandvoorters de wintersport op tewek--
ken. De Zandvoortsche strandbaan is en wordt meer
en meer beroemd, speciaal in een tijd van veel vorst,
wanneer het betrekkelijk een klein kunstje is om de
Strandweg tot aan zee toe, in een spiegelgladde baan
te veranderen. Men behoeft de gezichten maar aan te
zien, en men bemerkt al spoedig dat men van deze
slee-sport geniet, en alles gaat er ordelijk toe, en loopt
zonder ongelukken af, hoewel de kijkers aan beide
zijden, er steeds op geprepareerd moeten zijn, dat het
kan gebeuren, dat er een die het wellicht voor het
eerst doet, bezijden de baan terecht komt, doch ook
dit komt niet zoo vaak voor.

Zandvoortsche Handelsvereeniging heeft j.l. Don-
derdag een algemeene vergadering in een der zalen van
den heer Mustert gehouden. Vele leden waren niet
aanwezig. Er werd o.a. een kascommissie samengesteld,
alsmede besloten om t.z.t. een medaille te schenken
aan het bestuur van het in het a.s. jaar te houden
zahgconcours. Verder werd benoemd tot rechtskundig
adviseur, Mr. Löben Sels, en kan elk lid van de Z.H.V.
gratis rechtskundig advies bij hem inwinnen. Ook zal
het bestuur een industrieele filmavond organiseeren,
terwijl het bestuur zal verzoeken, hun alsmede de leden
die lust hebben, de nieuwe sluizen, alsmede het 'hoog-
ovenbedrijf te mogen bezichtigen. Nog werd toegestaan.
dat de heer Brokmeier, zitting kan nemen in het eere-
comité van het a.s. zangconcours.

Politie. Tot Gemeente-veldwachter te Huizum is
benoemd de agent van politie de heer Oosterhof. Op
deze wijze krimpt het politiekorps vanzelf in.

NOTITIES VAN EEN ZANDVOORTER^
DAT de kennismaking met Koning Winter nog

serieus was.
DAT deze Heer voldoende werk heeft voor alle werk-

loozen.
DAT hoewel er velen zijn, weinig van hun diensten-

gebruik gemaakt is.
DAT hier niet als in andere plaatsen de sneeuw door

hen geruimd is.
DAT daarom, bij gebrek aan beter de Slee-sport maar

beoefend is.
DAT bij de snel invallende dooi, de gemeentewerklieden

echter vlug de wegen en de trottoirs met zand
bestrooid hebben.

DAT het bestuur van de Z.V.V. de bakens verzet
heeft door het voetbalveld in een ijsbaan te her-
schapen.

DAT de winkeliers hunne etalages voor de a.s. feest-
dagen weer uitgedost hebben.

DAT daarom ieder uitgenoodigd wordt een en ander
eens te komen zien, alvorens in de omgeving te
gaan koopen.

DAT de tiaarlemsche Winkeliers die hier in de bladen.
met lokartikelen tegen lagen prijs adverteeren,

_beste menschen zijn, doch
DAT wanneer men er komt koopen. al spoedig blijkt,

zij het heusch niet cadeau geven, zoo
DAT men beter doet van die Haarlemsche advertenties

geen notitie te nemen, en de Zandvoortsche
winkeliers te lattn leveren, zoo

DAT men daardoor direct de zakenmenschen steunt
indirect uzelf.

Tegen inlevering dezer Bon, kunt U
voor de navolgende prijzen 40 — 60

80 en 100 cent, per plaats, tot ten hoogste 4
plaatsen bekomen voor onze populaire-voor-
stellingen, te geven op de beiden Kerstdagen.

Deze plaatsen zijn uitsluitend verkrijgbaar op
de beiden Kerstdagen tot 7 uur in het Sigaren-
magazijn Gebr. Koper, Stationsplein.

Aan de Cassa handhaven wij onze oude prijzen
50 ~ 75 - l.~ en -125

Voorziet U tijdig van plaatsen ,

DRUKKERIJ W. GERTENBACH & ZONEN
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WEEKBLAD VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
Abonnementsprijs voor overige plaatsen in Nederland £ 1.25 per kwartaal.

Directie en Administratie:
ZEESTRAAT 41

ZANDVOORT - Tel. 246

U i t g e v e r s :
KOENDERMAN & VIVEEN

ZANDVOORT

Gratis verspreiding v. 2300 exempl.
Advertentiën van 1-6 regels f 1.25. Elke regel
meer f 0.20. Bij abonnement speciaal tarief.

Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel.

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Gebouw „MONGPOLE" - Stationsplein

Dir Gebr. Koper.

Het is ons een waar genoegen aan onze
geachte bezoekers te kunnen berichten, dat wij

a.s. Zondag l Januari 8 uur precies
een buitengewoon Nieuwjaars-programma
vertoonen.
Als hoofdnummer het schitterende fllmwerk
der METRO GOLDWYN

(DIE LUSTIGE WITWE)
Een heerlijke film in 9 acten, bewerkt

naar de bekende Operette „Die lustige
Witwe". Regie ERICH VON STROHEIM.

In den hoofdrol MAE MURRAY.

„Het Jolige Weeuwtje" is een film vol
levenslust, humor en met een schitterenden
inhoud, begeleid met de heerlijke Weensche
Muziek en Walsen.
Werd H achtereenvolgende dagen met
enorm succes in Theater Tuschinski te
Amsterdam vertoond.
Personen onder de 16 jaar geen toegang.

Zondagmiddag half 3 Nieuwjaarsdag:
Groot Familie-Matinee

Als hoofdnummer :

De Heldendaad van
een Visschersjongen*

Groot Romantisch verhaal in 6 acten.

Verder als extra attractie:
een schitterend Bij-programma.

Prijzen 's middags 20-30-50 et. Boven 16
•aar 30-50-75 cent.'s Avonds 50-75-100-125
Plaatsbespreking zeer dringend aanbevolen,
de belangstelling is reeds nu enorm.

V I S I T E - K A A R T E N
PUIME KEUZE

Drukkerij V. J. v. PETEGEM, Burg. Engelb.str. 11

De fabrikanten der

cNederl, Kroon Rijwielen
geven wed?r evenals vorige jaren
een beperkt aantal boeken uit
getiteld „ZONNEBLOEM"

Nieuwe lotgevallen van
De Knalclub van 3 A.
Niettegenstaande dit boek een
winkelwaarde heeft van f 3.50
blijven wij dit voor het publiek
verkrijgbaar stellen zoolang de
voorraad strekt voor den spe-
cialen prijs van slechts f 0.75.

Zandv. Rijw:e!hande!
J. A. B A LTE

Kerkplein 2 - Telefoon 138

Gezond *
Versterkend

Heerlijk van smaak
bij

H.VANSTAVEREN
HELMERSTRAAT 2-3

Luxe Brood-,
Koek- en Banketbakkerij
Neemt proef meteen

brood.

LAAT
thans uw RIJWIEL grondig
nazien, lakken en vernikkelen
tegen zeer billijken prijs, op-
dat uw Rijwiel voor gebruik
gereed staat, als de mooie
dagen U weder tot een
tochtje uitlokken. Wij zijn
speciaal ingericht voor re-
para tien van alle merken.

Het Gazelle Huis
C. VAN DE GEER,

Gr. Krocht 20 - Telef. 18

Godsdienstoefeningen,
Kerkdienst,

Ned. Hervormde Kerk.
31 Dec. s'avonds 7.30 uur
Ds. A. K. STRAATSMA.
Zondag l Januari v.m. 10.30 u.
Ds. A. K. STRAATSMA.

GARAGE JRINKO"
wenscht U een voorspoedig jaar 1928

Woensdag a,s, begint de groote

alans-Oprulml
M A I S O N DE N Q U V E A U T E

3 Haltestraat 3

OUDEJAARSAVOND.
Zooals de Zon opgaat en ondergaat, de dagen be-

ginnen en eindigen, alzoo gaat het met de jaren, zij
komen op en gaan weder onder, vangen aan en ein-
digen weder, altoos maar doorgaande zonder een
enkele pauze, zonder eenige stagnatie. De jaren zijn
voor ons als een trein die voortvliegt over de baan,
om nu en dan te stoppen bij een station, wat voor
ons in het bizonder of algemeene gedenkdagen zijn.

Er zijn maar weinig menschen die oudejaarsdag en
avond, als elke andere voorgaande avond beschouwen,
de meeste zijn geneigd op die avond eens terug te
blikken, op den reeds afgelegden weg. Ze zijn dan
in een stemming om de gepasseerde jaren nog eens in
gedachten te doorleven, speciaal het laatste jaar, nog
eens nauwkeuring in de herinnering terug te roepen.
Er zijn dan die met genoegen terugzien op hetgeen
het geëindigde jaar bracht, hetzij in zaken hetzij in
huisgezin. Er zijn er echter ook die met een siddering
aan het vervlogen jaar denken, doordat ze met veel
rampen te kampen hebben gehad in zaken of gezin.
Ouders die kinderen en kinderen die ouders verloren
hebben, vrienden die elkander ontvallen, waaraan met
weemoed gedacht wordt, terwijl er dan nog zijn die
innerlijk zooveel te lijden hebben, waarvan niemand
iets gewaar wordt. Laten wij een oogenblik gedenken
allen die met ons het geëindigde jaar begonnen, doch
niet eindigen, zoovelen die met moed en energie be-
gonnen, doch thans niet meer zijn
na deze pauze: hooren wij het signaal weder klinken,
eri de trein zet zich weder in beweging, en zoo snel-
len wij het jaar 1928 tegemoet, en met vroolijk gezang
en gulle lach, halen wij haar binnen, en wenschen wij
elkander geluk en voorspoed, waarvan de directie van
dit blad zich eveneens kwijt, door alle inwoners van
Zandvoort, niemand uitgesloten, hare beste wenschen
aan te bieden. Zij hoopt dat de Burgemeester en
Wethouders alsmede de Raadsleden veel goeds in het
belang der "Gemeente mogen tot stand brengen, daar-
bij gesteund door allen, hijzij in hooge of lage functie
bij de Gemeente.

Dat het den zakenmenschen dit jaar beter mag gaan
dan in de laatste jaren en dat de burgerij de belangen
van Zandvoort in het oog mogen houden, hetgeen zij
doet door elkander te steunen. Laten wij 1928 vol
goeden moed aanvangen, moed verloren alles verloren,
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ZANDVOORT'S WEEKBLAD „ZEE EN DUIN"

KERKSTRAAT 29^31
H. B A K E L S '

OPGERICHT 1874 TELEFOON 13
Heden begint onze

GROOTE INVENTARIS-UITVERKOOP
in al onze afdeelingén*

J. H. G, Weenink
Telefoon 287

Z A N D V O O R T

HELDERE WASCH
LAGE PRIJS

GEEN SLIJTAGE
GEEN VERMISSINGEN

M O D E R N H Y G I Ë N I S C H B E D R I J F

en daarom niet getreurd om wat achter ons ligt, maar
met energie aan 't werk, dan zal het wellicht 1928
in dankbare herinnering blijven. Wij moeten ons ech-
ter voornemen, het Nieuwejaar zonder wrok, haat of
afgunst tegen wien ook te beginnen, dus met een
schoone lei, hetgeen de taak die ons wacht zeer veel
zal vergemakkelijken. De Directie

A. J* FEIJ, Fotograaf Duinweg 7
Laat mij Uw kinderen bij U thuis fotografeeren.

Speciale inrichting voor het maken van
KUNSTLICHTOPNAMEN

VERGROOTINGEN naar elke (ook verbleekte) Foto

PLAATSELIJK NIEUWS.

Lichtbeelden. A.s. Dinsdag 3 Januari om 5 uur
n.m in „Ons Huis" lichtbeeldensamenkomst voor kin-
deren. Toegangsprijs 3 cent. Om 8 uur eveneens
lichtbeeldensamenkomst waar de heer J. Makkelie,
evangelist bij de Ned. H er v. Zeemanszending uit zijn
arbeid zal vertellen. Toegang Vrij.

Zandvoort's gemengd dubbel kwartet. Is verzocht
om op Nieuwjaarsdag in de gevangenis te Haarlem
eenige geestelijke liederen te zingen, waaraan voldaan
wordt.

Verbandcursus Z.R.B. Dr. Willems zal Vrijdag
6 Januari 8 uur n.m. in „Zomerlust" de verbandcur-
sus vervolgen aanschouwelijke voorstelling door pro-
jectie toestel. Eerdaags te verwachten een lezing over
de stroomen der wereldzeeën en aan onze kust, door
de heeren P. v. d. Mije en Jb. Termes.

Natuurbescherming. Maandag 2 Jan. om uur
in „Ons Huis" zal door Dr. S. Snuijff van Zandvoort
een vervolg-voordracht met lichtbeelden gehouden
worden over „De Vogels" van Nederland. Daarna
Film vertooning: De Poes en haar behandeling.

Toegang voor leden van den Jeugdbond 5 cent.
Voor niet-leden en volwassenen 10 cent.

Comité „Vrouwenhulp". Op de algemeene ver-
gadering van 15 December 11. in gebouw Brugstraat 1 5
was de belangstelling vrij groot.

Mevr. v.d. Poll, Voorzitster brengt dank aan allen,
die daadwerkelijk of finantieel het doel steunen.

Dit jaar werden 31 kraamvrouwen geholpen.
Bedoeling is een verpleegster aan te stellen met vast

salaris.
Uit het financieel verslag bleek, dat het saldo over

1926 was f 4.50.01. Ontvangsten in 1927 f 2287,66.
De uitgaven f 1733.47 werd besteed o.a. voor hulp

in de huishouding f 301. ~~. Versterkende middelen
f 380.85, Geneesk. hulp f 187.50, Salaris kraamver-
pleegster f 252.50. Kruideniers waren f 256,08).

In den loop van Januari zal ter versterking van de
geldmiddelen een tooneelavond worden gegeven, waar-
voor reeds enkele bekende Zandvoortsche ingezetenen
hunne medewerking hebben toegezegd.

Lunapark. Wederom duikt het Lunapark op, en
wanneer ik mij niet vergis, zal wanneer het ter beslis-
sing van den Raad gesteld wordt, zeker een meerder-
heid vinden, evenals het kampeeren, hoewel het eerste
beduidend verschilt met het laatste. Een Lunapark
wanneer het komt, is wel een bron van inkomsten

Geref. Kerk (b.h. verb.)
31 Dec. Oudejaarsavond 8 uur.
Ds. H. Kuiper van Gr. Rapids
Zondag l Jan. Dezelfde.

Zandv. Kring Godsd. Leven.
Brugstraat 15

31 Dec. 8 uur s'avonds.
Ds. N. Padt, Zang van Credo
Canto.

l Jan. half elf Ds N. Padt.
Jeugdkerk, Geen dienst.

Evangelisatie Samenkomst,
in Ons Huis", ingang Kosterst.

Dinsdagavond 5 en 8 uur.
Lichtbeeldensamenkomsten.

R. K. KERK
Geen opgave ontvangen.

Religieuse Kring Aerdenhout.
Eikenlaan 5.

31 Dec. s'avonds 8 uur.
Prof. R. Casimir, Hoogl Leiden

Den Haag.

Ned. Isr. Gem. Dr. Mezgerstr.
Zaterdag v.m. 8.30 u. n.m. 1.30 u.
Avonddienst met het invallen
van den nacht.

Vrijdag 16 Dec. n.m. 3.30 u.

Alhier gevestigde personen:
A. M. E. Castell, van Amsterd.

Boul. Paulus Loot 1.
J. W. A. van der Linden, van

Amst. Brederodestr. 36.
E. M. A. van Rooy, Nijmegen,

Zandvoortsche laan 145.
J. van Raamsdonk, Amsterdam

Van Speykstraat 11.

Voor Oliebollen
koopt men goede OLIE,

BLOEM, KRENTEN,
ROZIJNEN en SUCADE

A. GERRITSEN
VAN OSTADESTR. 5

MEVROUW,
Laat Uw HAAR vakkundig

behandelen.
T A R I E F :

ONDULEEREN . f 0.75
WASSCHEN . . „ 0.72
KNIPPEN 0.60
GECOMB 1.75

Radio aanwezig.
Ook aan huis te ontbieden.

Maison „HÉLIOTROPE"
5 ORANJESTRAAT 5.

ZEEMEEUWEN. 2 Jan.
8 uur Bestuursvergadering.
2 Jan. Clubavond aan het
bekende adres. Leden bene-
den 16 jaar geen toegang
op de Clubavonden.

Turnen Woensdag in
Centraal, de kachel brandt,
voor de jongeren 7—8 uur,
daarna voor de oudere le-
den. Op het terrein: Woens-
dag en Zaterdag van 2—4
uur. Verzocht wordt steeds
in clubcostuum te trainen,
terwijl voor hen die Zon-
dags moeten spelen het be-
ter is Zaterdags niet te
trainen.

en of men er voor dan wel tegen is, m ieder geval
wanneer tnen er toe besluit, is het zaak er zooveel
mogelijk financieel van te genieten. Wij vernemen dat
een geschikt terrein gevraagd wordt, en biedt men
f 10,000.- daarvoor, beter "is echter niet op het eerste
het beste bod integaan, doch voor de verpachting van
de diverse stands te laten inschrijven waardoor men
er uithaalt wat er in zit. We zullen eens afwachten
wat de Raad er van zegt.

Verordening, Er bestaan in onze Gemeente vele
verordeningen, doch waarschijnlijk niet die, dat bij
gladheid van de straten, ieder bewoner van een huis
verplicht is, dat gedeelte van het trottoir met zand te
bestrooien, hetgeen voor de voetgangers van groot
gemak is, en tevens ongelukken voorkomt. Straks wan-
neer de dooi in valt wordt ieder aan zijn lot over-
gelaten, ook in vele gevallen door de Gemeente, die
uiterst kang is met de wegen te doen bestrooien met
zand, waarvan we hier zooveel voorraad hebben.

NU HET ZOO KOUD IS
geven wij een extra aanbieding in

Wollen dameskousen vanaf 98 cent
Gemoltonn. Heeren Pantalons,, f 1.45

„ „ Borstrokken „ f-1.45
Dames-, Heeren- en Kinder Pullovers en Vesten

tegen zeer verlaagde prijzen.
Kaphandschoenen slechts 85 cent
Sportkousen, Eng. Wol vanaf 75 cent
Wollen Wanten vanaf 98 cent

enz. enz.
,,DE WOLBAAL" Schoolplein 2
VOOR DIRECT GEVRAAGD:

eenige nette Meisjes
Adres: Wasscherij „Hollandia"

Pakveldstraat

SNELFOTOGRAFIE
S. BOHEMEN - Kerkstraat 3,

blijft den geheelen •winter geopend voor

Pas-, Abonnement-en Briefkaartioto
Direct mede te nemen 4 stuks voor 50 et

Ontwikkelen en afdrukken voor H.H. Amateurs.
NET - SNEL - GOEDKOOP.

VOOR DE ERWTENSOEP!!
Versche pooten vanaf 15 - Pooten m. Hielen 35 et. p.p.

VOOR OUDEJAARSAVOND
FIJNE ROLPENS a f 1.— per pond, kwaliteit bekend

A. VAN DER WEERD
Kerkstraat 36

Tel. 232.
Smedestraat 19a.

Tel. 321.

Voor den Oudejaarsavond
A P P E L G E B A K

Wie zelf bakt neemt daarvoor Ie kwaliteit Appelen.
GOUDREINETTEN 10 pond f 1,50
BELLEFLEURS - 10 „ „ 1.20

Wordt aan huis bezorgd.

M. KEMP, Kerkstraat 28, TeL 152
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Gr. Krocht 28
Telefoon 354 SLIJTERIJ BORDEAUX

ISOBAROIViETRISCHE BIERBOTTELARIJ

Gr. Krocht 28
Telefoon 354

VOOR DE FEESTDAGEN

JPunch
Cognac

jRum
Jenever
-Citroen

NEEMT PROEF!
vanaf f 2.50 p. L. Oranje vanaf f 4,50 p. L. Bisschopwijn vanaf f O 70 p. fl.

Samos ,. , l,— p. fl. Bordeaux , „ 0,80 ,,
Port „ , 1.— „ Bourgogne „ 1.40

„4-
„5.-
„ 3.30
„ 3.60

Spaansche Wijn „
Tokayer ,,

enz. enz

1.25
1.30

Champagne
Limonade

2.50
1.25

H E I N E K E N ' S - EN AM S T E L ^ B I E REN
Uiterst concurreerende prijzen.

Nette en vlugge bediening Aanbevelend, H. BRINK

BALANS 31 DECEMBER 1927
ASSISTENT ACCOUNTANT met vcelj. praktijk

belast zich met het inrichten en bijhouden van
Administratie 's, Balanswerkzaamheden,

Belas tingad vlezen*
DBoekhoudles. Opl. praktijk-examens f 5.'— per mnd.
Pranco Brieven onder letter A. aan het bureau van dit blad.

AGNES DE LANGE
LEERARES SOLOZANG.

ALGEHEELE OPLEIDING
TOEDERODESTRAAT 98 ~ ZANDVOORT.

MASSAGE
Rheumathiek, Ischias, Spit, Ruggegraats-

verkromming, enz.
Speciale behandeling voor Platvoeten en x'Beenen

Mevr, J, B, MARTINI, Ged, Masseuse, Heligymnaste
TRAMSTRAAT 15 ~ TEL. 347

-Spreekuur: Maandag. Woensdag en Zaterdag van l—2 uur.
Voor on- en minvermogenden Dinsdag en Donderdag 10—11 uur.

THE WEMBLEY CAP
STATIONSSTRAAT 10
brengt steeds het nieuwste
:. op het gebied van .t

HOEDEN, PETTEN, enz.
<en ...... is goedkooper dan in de stad.

Vleeschhouwerij en Spekslagerij
KLEINE KROCHT 3 ~ TELEF. 293
Het goedkoopste adres voor Ie kwaliteit

IRund-t Kalfs- en Varkensvleesch*
Neemt proef met onze heerlijke

Rolpens f l.- p. pond, Kalfshoofdkaas 12 Ct. p. ons
Rauwe Rookworst a 60 cent per pond.

Aanbevelend. J, ï, A. SPRUIJT & ZONEN,

:.. W. I. LORENZ ~:
HALTESTRAAT 11 ~ TELEF, 54

Groote sorteering Nieuwjaarskaarten en
-boekjes j Enkhuizer en Leidsche Almanak-

ken, diverse Kalenders.

Zorgt er voor steeds goed uit te zien.
Schikt het U niet een nieuw Costuum, Jas
of Mantel te koopen, laat dan Uw kleeding

VAKKUNDIG KEEREN bij
ANTHON SMITS

Gedip Kleermaker, Maat-, Keer- en Reparatie-inrichting
en niemand zal zeggen dat het niet nieuw is.

, Dr. Mezgerstraat 12 - Van Speykstraat 4

Algemeen Verkooplokaal
Groote Krocht 18

Venduhouder: H. J. LEISING.
In= en Verkoop van
2e hands Meubelen

Voor de eerstvolgende veiling
kunnen goederen ingebracht
worden.

Het beste adres voor

KNIPPEN en SCHEREN

A. KUIK
Van Ostadestraat 5

Bloemen magazi jn
„E R I C A"

Haltestr. l n.h. Raadhuis Tel. 200
Haarlem. Zijlstraat 21 - Tel. 11395

Moderne Bloemwerken
Appelbollen

Sneeuwbollen
Berlinnerbollen

enz. enz. enz.
Luxe Bakkerijen

Gebr+J+v*d»Werff
KERKSTRAAT 12 - Telef. 129
Dr. MEZGERSTR. 48 - Tel. 130

N.A.Schraal,Zuidb,13
Timmerman

Verricht a l l e reparatie's,
onderhoud van huizen, bur-
gerwerk. Levert en plaatst
Veiligheidssloten, alles
tegen scher pconcurr. prijzen

C SLAGVELD
Fa. P. BAGGERMAN

Haltestraat 8 - Telef. 5
per flesch

Bisschopwijn £ 0.75
Punch „ 3.25

per % flesch f 1.65

_ Tegen vergoeding van
half abonnement

iemand gevraagd
die een 6-jarig schoolkind 2 of
4 maal daags naar en van Haar-
lem (direct bij Tempelierstraat)
kan brengen.
Fr. br. letter P. bur. v.d. blad.

A. SCHUITEN
ZANDVOORT

Smedestraat 19 - Telef. 184
Handel in alle soorten

Brandstoffen

Voor den Oudejaarsavond
OM IETS FIJNS TE BAKKEN.

Gebruikt ons
ZELFRÏJZEND BAKMEEL
Als extra reclame tot en met

Oudejaarsavond

van 20 voor 15 cent
per pondspak.

Prima Tarwebloem p. pond 1
Amenk. Patent Tarwebloem p.pak 15-18
Krenten p. pond 32-35
Rozijnen „ 25-32-39
Snippers p. ons 10
Sucade „ 15
Bij aankoop van bloem, krenten en
rozijnen verstrekken wij de daarvoor
benoodigde gist GRATIS.

Boterolie
Raapolie

p. Liter

Kransjes m. suiker
ô amandelen

P-7z P-

60
52

24
29

Bijzonder lekkere Cakes 7 stuks voor 25

ENGELSCHE CAKES
met vruchten en amandelen p. stuk 45
Oudejaarsavond-Bonbons p. ons 25
Samoswijn (flesch gratis) p fl. 75
Malagawijn
Heerlijke Bordeaux wijnen
Port a port
Witte Port
Roode Port
Madeira
Graves

85
vanaf 90

115
85-130
85-125

150
160

Bijzonder fijne Bisschopwijn p. fl. 90
Prima Boerenjongens p. pot 70-125

„ Boerenmeisjes „ 85-155

MAANDAG a.s. begint onze
Groote Margarine Reclame

Tot en met Zaterdag 7 Januari ontvangt
ieder van een pond A.H.-Margarine of
Melange a 36-45-55 of 75 cent p. pd.

Onze prima Ontbijtkoek
zooveel malen CADEAU.

Bovendien deze week extra lagen prijs
Geldersche Worst 59 cent per pond

ALBERT H E IJ N
R.640 Hofleverancier

DROGISTERIJ K. v* d. MIJE
Willemstraat 19 = Telefoon 163
DROGERIJEN, CHEMICALIeN, VERBAND-
:. STOFFEN EN SPECIALITé's
Q L A S = EN V ER F WA R EN.

RIPOLINVERVEN in div. kleuren verkrijgbaar.

N, V, J, H, & H, J, Webber's Goederenhandel
HALTESTRAAT 28 - 28a en 48
wenscht de inwoners van Zandvoort
een voorspoedig Nieuwjaar
en hoopt, dat zij allen ook in 1928

onze winkels in

Manufacturen - Sigaren - Meubelen
zullen blijven bezoeken, waar zij een
groote collectie goederen zullen aan-
treffen. Tevens verzoekt zij de aandacht

voor de

Loonstoffeerderij - Beddenmakerij
Alles tegen loontarief.
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HEES® H BB H B
K. van der 'Mije, ®

Schilder - Drogist. [H]
Willemstr. 19 h. g.

[El T. Molenaar, Visch- ®
[ja] handel, Haltestr. 45 [n]
[01 , P.f- [ïl

^J N.V. Melkinrichting £{
L"] „De Sierkan" p.f. B

JlBBHBHEHHJl
r-1 J. G. Nijhuis Ccme- i—i
}=} stibles, Gr. Krocht 32 S

Sllt
m.g.

fgi H. van Nieuwen- M
%ü% huizen, Rijwielhan- |j:̂
%& -del, Pakveldstrapt 4 &SI
£1 h.g. ü

H. Paap, Groentenhandel
Qosterstraat 11.

[B] V. J. van Petegem Ha]
m Boekhandel m
•̂  Drukkerij. ,
j=j Burg. Engelb.str. 11. J

p.f.

"A. Peetoom, Groen-
tenhandel. Rozen-
nobelstraat 14. p.f.

Corn. Paap en Zn.
Schoenmakerij

Poststraat m.g.

Gebr. Piers Aan-
nemers, v. Speykstr.

m.g.

Jac. Paap en Echtg.
Petroleumhandel

Koningstraat 3. p.f.

A. Paap, Spoorstraat 25.
m.g.

K. van der Poorten.
Drogist.

Spoorstraat 24. m.g.

Wed. H. Paap, Loodgieter.
Noorderstraat 6.

m.g.

A Paap, Poelier,
Schelpenplein 11. p.f.

M C. F. G. Roest,
J£| Kruidenier.
W Haltestraat 10. h.g.

M J. W. Rupprecht,
)@( Groenten en fruit-
W handel. Zeestraat 21.

J. de Roode, Kapper
Gasthuisplein 2.

L. J. Rinkel, Luxe
Broodbakkerij

Groote Krocht 4. p.f.

M N.V. Raadsveld,
Jü| Kaas en Boterhandel

Kerkstraat 18 p.f.

Alb. de Roodé, Speelgoed-
magazijn. Zeestraat 44.

P. L. Riedijk. Petro- J
leurohandel. Potgieter-]
straat 8. m.g. ]

„Muluru" Café-Rest.
Strandweg. m.g.

W. }. van der Mije.
Assuradeur

Hoogeweg 62. p.f.

A. van der Mije
Brood en banket-

bakker, Willemstr. 17.

E. Spoelder, Kapper.
Haltestraat 12. m.g.

^ A. Schuiten, Brand-
stoffenhandelaar

Smedestr. 19. m.g.

H Wed. A. v. Sluisdam.
I3x Sigarenmagazijn.
U^ Jan Steenstr. 11 m.g.

WK J. v. d. Spruit en Zn.
pjj Vleeschhouwer.
j$[ KL Krocht b,g.

£JQ fa. Schelvis en Lef-
SK fers. Bierbottelarij en
j£j| Limonadefabriek
^ Burg.Engelbertst. 16

J. v. Sluisdam. ;
Aannemer Paradijs-
weg 11. m.g. '.

^3 H. v. Staveren,
5K Brood en Banket-
^ bakker. Helmerstr 2.
Ü m.g.

C. W. Schut, Manu-
facturen Handwer-
ken. Haltestraat 12.

m.g.

•j? C. Slagveld, Handel «f
•$• in Bieren en Gedis- »'
aj tilleerd. Haltestr. 8. -
31 m-9-

||ê J. Schipper. Luxe »|
^j Broodbakkerij Hal- ~
«I testraat 19. m.g.

J. J. Spiers,
Vleeschhouwer,

Haltestr. 25 h.g.

A. A. Serné
Vleeschhouwer.

Haltestr. 47. m.g.

J. Smit, Fotograaf.
Burg. Engelbertst. 5.

m.g.

K. Stein, Café Zo-
merlust. Kosterstr.

».fl.

Het Bestuur van de Zandvoortsche Voetbal-
Vereèniging „De Zeemeeuwen", wenscht zijn
leden, donateurs en bekenden een ^

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Alph. SPRENGERS
Magazijnen
K e r k s t r a a t 16
Groote Krocht 8

P./.

*"p*! ^"r*il h. l notnas,
Banketbakkerij.

Haltestraat 9. p.f.

Wed. G. Terol, Pe-
troleumhandelaarster.
Noorderst. 17 p.f.F na

.
L, N. Termes,

Brandstoffenhande-
laar. Schelpenpl. 10.

n f-

tca S. Veenstra,
£3 Schilder.
52 Kerkdwarspad. 7 p.f.' '

Ka K. Visser, Smid, tca
gg Rozenobelstr. 23 .p.f £*]

Ka

A. Vedder,
Brood en Banket-

bakker. Zeestraat 84
h.q.• y

A. v. d. Veld-Schuiten
Manufacturen.

Kerkstraat 38. h.g.

A. v. d. Veld-Schuiten.
Manufacturen.

Kruisstraat 5. h.g.

D. Visser, Poelier.
Haltestraat 30. h.g.

J. Visser, Vischhandel.
Haltestraat 33. h.g.

D. Vader,
Bloemenmagazijn.

Kerkstraat 38. h.g.

$% C. de Vries, " £
5^ Schoenmagazijn. ^
KTJ Haltestraat 49. h.g. tt*
Ka KM
K Tl K* fOW* KS K BK* {TUK* p;^

P. v. d. Vliet,
Vleeschhouwer

T !

Jansteenstraat h.g.

K. Visser, Expedi-
teur. KI. Krocht, p.f.

KM Gebr. Versteege,
^2 Smederij. Dorpspi. 3.

Ka m.g.

Ka fa. P. Versteege,
Ijzerhandel.

Pakveldstraat 19 p.f. 53*

ttü Magazijn „De Wol- KÜ
^2 baal" Manufacturen j£3
g^ Schoolplein 2. p.f. j^

Ka A. v. d. Weerd. Ka
£3 Vleeschhouwer {5Jj
5* .Kerkstraat 36. h.g. 53

"Ci a aia

r-> A •«•XT- ia:Ka C. A. Wolft, Ka
£3 Sigarenmagazijn £3,
53 „Corona" Zeestr. 17 ^3
Kü , tliS
K71 h.g. KT?

Ka The Wembley Cap Ka
Sa Heeren Hoeden en £a
^^ petten en modearti- ^^
KS kelen. Stationstr. 10 K*>Ka i Ka
K* "-9- PTT?
Ka

J. v. d. Werff Lzn. Bakker
Rozennobelstraat 17. p.f.

D. v. d. Werff, Melkslijter.
Pakveldstraat 30, h.g.

Ka A. Weemer, Drogist. Ka
£3 Haltestraat 36. p.f. g*

Ka W. Witkop, Voer-
K" n i i j i irKa man. Pakveldstr. 26.

Ka

Ka m nm-9-

Ka

J. Water, Aannemer,
Haarlemmerstr. 41. Ka

L. N. Weber,
Vrachtrijde.r op

Ka Haarlem en Adam.
»f| (-•m-9-

Ka

Ka

Ka
Ka
1̂  ̂ l
Ka

Ea H. J. ter Wolbeek,
na Stalhouder. Marnix-
E3 straat 2. m.g.

Ka

Ka W. Weber, Lood-
Ka gieter, Diaconiehuis-

straat 34. m.g.

Wasscherij „Hollan-
dia" J. H. G. Wee-
nink Pakveldstr.l^.

m.g.

DRUKKERIJ W. GERTENBACH & ZONEN

Mevr. Olivier-Popp, Ge-
dip!. Leerares modevak-
school.' Verl. Haltestr. 58

Oomstee Café Biljard
Kerkstraat m.g.

A. Gerritsen Kruidenier en
Grutterswaren v. Ostade-
straat 3. m.g.

K. Glazer, Loodgieter.
Potgieterstraat m.g.

H. Giskes en Zn. Schoen-
makerij. Kerkpad 4. m.g.

H. Numan, Loodgieter
Oosterparkstraat 44. m.g.

J. Driehuizen Brandstoffen-
handelaar, v. Ostadestr. l

m,g.

L. Keur, Mr. Schilder
Zandvoortschelaan 8. p.f.

T. W. Zwemmer, Expe-
diteur. Zandvoort Duin-
weg. m.g.

W. Zwemmer, Vischhandeb
Duinsteeg 6. m.g.

Zandvoortsche Brandstof-
fenhandel. ' m.g.

Anton Smits, Mr. Kle'er-
maker. Dr. Joh. Mezger-

straat 12.- m.g.

C. P. de Roeper.
Kleermakerij. Heemskerk-
straat 12. "m.g.

P. E. Schaap, Kruidenier.
Jan Snijerplein 6, m.g"

J. Schaap, Galantariën.
Swaluëstraat 9. m.g.

L. H. Schut, Vischhandel
Kruisstraat 3. m.g.

J. v. d. Schinkel, Gedis-
tilleerd. Spoorstraat 13-15

m.g.

J. Steeneker, Beddemaga-
zijn. van Ostadestr. 10.

. m.g.

A. A. Slootweg Tech-
nisch Bureau. Oranjestr. 9.

C FRAY
SIQARENMAQAZÜN

Gr. Krocht 26.
TELEFOON 310

RUIME KEUZE
Sigaren - Sigaretten

en Tabak.

LUXE BROOD- EN
KOEKBAKKERIJ
Neemt proef met ons

K r e n t e n b r o o d en
Speculaasbrokken.

M. K E U R
Diaconiehuisstraat No. 36

Eerste
Zandvoortsche Drogisterij

C LUTTIK
•Fa. van Ingen

Haltestraat 23 - Tel. 197
en

POTGIETERSTRI 4



Bijvoegsel van
„ZEE EN DUIN"

Hieüwjaafsgroeten.
Bij den aanvang van het
j aar 1928 -worden de Lezers
en Lezeressen van Zand-
voort's Weekblad

„Zee en Duin"
de beste wenschen aan-
geboden door

DE UITGEVERS.

Tj. Aukema, Dames-
en Heerenkapper.
Tramstraat 11. m.g.

@| EB HEUS! H S®
W. van Amerongen
G. Az. Kruideniers-
waren, Gr. Krocht 24'

m.g.

Jac. C. Aben, Boek-
handel. Gr. Krocht
No. 34,

H. J. Abbenhues, in
Groenten Haltestr.

m.g.

A. Bol, Aardappelen-
handel, Kruisstr. 16.

m H. Bluis, Café-Rest. l±|
[2 Zeestraat 46 m.g. [§

S J. A. Balie,-Zand v. ®
H Rijwielhandel, Kerk- ®
0 plein 2. m.g. [§j

S Hl E SI E IS EI H Hl ®
E! W. Bos, Groenten- 1̂ 1
BS handel, Spoorstr. 9, ®

B B ® ® ® [S EU ® ® ®

tö C. Beekhuis, Brand- 1̂ 1
® stoffenhandelaar, RF|
0 Pakveldstr. 14. m.g. g]

SUSHI UI S U! S

^ S.Bronkhorst,Halte- ̂
IS straat 17 Schoenen- 12J
RR magazijn. m g. ®

E. Bos, Groenten en Fruit-
handel, Haltestraat 29. m g.

P. Balledux, Behan-
hanger, Diaconie-
huisstraat 21. m.g.

P. Bol, Schoenmaker,
Hobbemastraat 25. p.f.

E. A, ter Braake,
ypj Pension „Westend"
IE Dr. Mezgerstr. 69.

f

S. Bohemen, Foto-
graaf, Kerkstr. 3 p.f

ffi N.V.. Anth. Bakels,
LC Bazaren Boekhandel

J Kerkstr. 29-31 h.g.

ffi L. ten Broeke, Aan-
LE nemer, Zeestraat 37.
** •

J^ C. H. ten Broeke,
LEj Aannemer, Burgem.
ËC Engelb.str. 14. p.f.

J. v. d. Berg, Bloe-
menmagazijn, Zee-
straat 71. p.f.

ï H. Brink, Wijnhan-
i^ del. „Bordeaux",
Lfi Groote Krocht 28.
wïi m.g.

J? C. G. A. Cassée, ?
i • Bloemenmagazijn S|
L „Erica" Haltestr. 1. J
1 1 •m>9> •

L, B. Diemer, Hotel, ij
Café „Welgelegen". «
Kerkplein 5—6 p.f. •!!

Mevr. Deckers, Modiste,
Groote Krocht 7. p.f.

J. van Duin, Schoenmaker,
Zeestraat 69. h.g.

l N. H. Dalman,
5 Groentenhandelaar. *•«
| Dorpsplein 9. h.g. ||s

f|? Wed. L. Dukkers, $g
•;« Café „Suise" Halte- é-«

straat 4. m.g.

ff* S. Draijer, Expedi- %
teur, KI. Krocht p.f. •!

5 * Fam. Dorsman, ?j *
?; S Smederij, Achterom. %?

«? J. J. Dijkstra, W
•JJ Gelukskantoor %?
5}| Schelpenpl. 19. p.f. f

«(•• • " ™ " - w w .,.

«? H. van Eldik, »?
Vleeschhouwer, ^?

_|S Stationsstraat 12 p.f. -?•
•9* ~ •••

W Eerste Nederl Auto
•J? Associatie, Auto-
ê; Verhuur Stationspi,

C. Fray, Sigaren-
magazijn, Groote
Krocht 24. m.g.

A. J. Fey, Foto-
graaf, Duinweg 7.

P f

Het Gramophoon-
huis. Muziekinstru-
menten.'Oranjestr. 3

^ „Maison Gerrits",
^ Dames- en Heeren- ^
xv kapsalon. Zeestr. 30 >S

C. van de Geer.
Rijwielhandel. g

Gr. Krocht 20. p.f.

<S>

Gertenbachö Zonen >r
Drukkerij. $

f O

P. M. Gravesteijn,
Loodgieter. Stations-
straat 18a p.f.

De Groenten Cen-
trale. Wilhelmina-
weg, p.f.



Maison Héliotrope,
Dameskapsalon.

Oranjestraat 5. m.g.

Albert Hein,
Kruidenierswaren.

Kerkstraat 30. p.f.

A.J.HoUeaberg.
^ Wagenmakerij. ̂
^ Burg. Engelb.str. 12. ̂

N'.«^. >v >\. .̂ .̂ .̂  y\. ̂  >^

R. J. Hessels,
Vleeschhouwerij

Haltestraat 32a. p.f.

K. Hos, Zuiderstr. 5
wenscht U een ge-
lukkig Nieuwjaar.

yv M. de Jong, Meubel-
w», magazijn, Stations-

straat 14. m.g.

y^ J. J.Kerremans.Siga- A,
yv renmagazijn Stations- y£

' m.g.

C. Kop, Mr. Smid
Schelpenplein.
Met gelukwensch.

C. Koorn, Kapper.
Stationsstraat l p.f.

Sigaren-
magazijn, Pakveld-
straat 7. h.g. ,0

ïï] E. Koning. Schilder, ËD
TI[ÏÏJ Swaluestraat 2. p.f.

03 J. Keur, Kruissteeg 4.
[ÏÏJ Melkhandel m.g.

L. Kranenburg,
Zuivelbereider

Haltestraat 46. p.f.

\=1 L J. Knotter,
(H Comestibles, Halte-
(ÏÏJ straat 30. h.g.
m]

HU H. Keesman, Schil-^J
03 der, Jan Steenstr. 1. ÜiJ
[ÏÏJ m.g. QD

nOODS (ÜËHÊHÜ d) IslÜÜ
J^j H. J. M. Konings,
Dj] Banket en Luxe-
Q3 broodbakker. Hoo-
[ÏÏJ geweg 31. v p.f.

UU

QTj slijter, Swaluestraat3 [=]
(ïï) rn.g. (jT)
QT) (=)(=j(=|[=ji=] [Mj nm (u)
OH Gebr. Koper. Hol- GD
[ÏÏJ landia Bioscoop fïïj
(ÏÏJ Stationsplein m.g, fij]

J. H. van Keulen,
Electro Techn. Bur.
Diaconiehuisstr. 24.

M. Keur,
Broodbakker.

Diaconiehuisstr. 36. m

[ïïJ m-9' fïï]
[ïïj (=1 El (=)(=] QDEED&D [ïïj
[=] M. Kemp, Fruit- HO
ÏÏ handel, Kerkstr. 28. (ÏÏ

T. Koper, Aannemer >P
Kostverlorenstr. 35. ^

h.g. A

A. Kuik, Kapper,
Van Ostadestraat 5.

D. Keur, Rietbewer-
ker, Duinstraat 2.

J. Koning, in Assu-
rantien, Bakkerstr. 2.

C. Keur, Aannemer
Zeestraat 51. p.f. o|

S S G. de Leeuw, Siga- 1
• • renmagazijn, Café. •
i i Stationsstr. 7. h.g. i

sj ?H?S?3?3!3?Ü?3? ;̂j
ï ? W. Loos, Sigaren- 1
• • magazijn Haltestr. 20. (

p.f. j

5 ? W. J. Lorenz, Boek- ï ï
i handel, Haltestr. 11. »•

ii H. Lansdorp, Horlo-
J2J gemaker, Kerkstr. 33.

[B]
[B| C. Luttik, Drogist, Ij"]
\e\ Haltestraat 23. p.f. [H]

BBBBBBBBBB
ÜËJ Adr. Langeweg, l^Ü
[•] Mag. „Precision". [P|
[i] Haltestraat29b. p.f. [B]
fBT|ri1[ir|[ir|fiB][Bl[Br)ri1[ïal[g]
H P. de LugtElectr. ®
[i] Haltestraat 51. p.f. B

BBBEBBBBB®
L5J R. Loos, V/agen- |=j
d] maker, Baan 20. LËJ
B m-9- H
[•IBBBBBBBBB
[i] S. Raditch.Strandweg B
[H] Confiseur. p.f. [H]

HBHBBBHBB®

B. L. Leffers, Café. Halte-
straat 22. m.g.

Floor Molenaar,
[5] Vischwinkel, [W]
fa] Stationsstraat 1 7 p.f. |

l B l fi] [D] [o] Fel nol
Melkerij „Mariën-
bosch" Hoogew. 33

L. van der Mije,
[ja] Melkhandel

Koningstraat 10 p.f.

A. van der Mije.
Gasthuisstraat 9

[•l Met Gelukwensch. l*!

HBBBBBBBB®
CT P. H. van der Meij
u Bloemist.
LJ Stationsstraat 5.

bd Maison de Nouveauté pd
0 Heerenmodeartikelen ^U
[H] en ^ameshandwerken L5Ü
|H] Haltestraat 3. m.g. [•]

B B B B B B B B B B
® M. Noach en Zn. |̂ J
B Comestibles - Rest. B
[B] Kerkstraat 27 en 24. [i]
[S] • m-9- [B]

BBBSBBBBBB
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